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W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert  na wykonanie zamówienia polegającego na pogwarancyjnym serwisie i naprawach 

samochodów służbowych i ich wyposażenia dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu niniejszym 

przedstawiamy następującą ofertę cenową. 

 

ZADANIE NR 1 

Rodzaj czynności 
Jedn.  

miary 
Ilość Cena jednostkowa Wartość netto Wartość brutto 

Przegląd okresowy: SKODA SUPERB (rok produkcji: 2011; pojemność: 1968; nr nadwozia: TMBNF73T5C9036155) 
olej silnikowy      

filtr oleju      

filtr powietrza      

filtr paliwa      

filtr kabinowy      

inspekcja      

klocki hamulcowe przód      

klocki hamulcowe tył      

robocizna      

Naprawa (roboczogodzina)      

Razem      

Pieczęć oferenta 
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Przegląd okresowy: RENAULT JL TRAFIC (rok produkcji: 2006; pojemność: 1870; nr nadwozia: VF1JLACA66Y138953) 

olej silnikowy      

filtr oleju      

filtr powietrza      

filtr paliwa      

filtr kabinowy      

inspekcja      

klocki hamulcowe przód      

klocki hamulcowe tył      

robocizna      

Naprawa (roboczogodzina)      

Razem      

Rodzaj czynności 
Jedn.  

miary 
Ilość Cena jednostkowa Wartość netto Wartość brutto 

Przegląd okresowy: IVECO  DAILY 35C13 V (rok produkcji: 2000; pojemność: 2800; nr nadwozia: ZCFC3591015292467) 

 
olej silnikowy      

filtr oleju      

filtr powietrza      

filtr paliwa      

filtr kabinowy      

inspekcja      

klocki hamulcowe przód      
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klocki hamulcowe tył      

robocizna      

Naprawa (roboczogodzina)      

Razem      

Przegląd okresowy: MERCEDES VITO (rok produkcji: 2013; pojemność: 2143; nr nadwozia: WDF63970513851893) 

 olej silnikowy      

filtr oleju      

filtr powietrza      

filtr paliwa      

filtr kabinowy      

inspekcja      

klocki hamulcowe przód      

klocki hamulcowe tył      

robocizna      

Naprawa (roboczogodzina)      

Razem      

Przegląd okresowy: VW CADDY (rok produkcji: 2016; pojemność: 1968; nr nadwozia: WV1ZZZ2KZHX004725) 

 olej silnikowy      

filtr oleju      

filtr powietrza      

filtr paliwa      

filtr kabinowy      
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inspekcja      

klocki hamulcowe przód      

klocki hamulcowe tył      

robocizna      

Naprawa (roboczogodzina)      

Razem      

 
Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną usługę na okres ……………………………. 
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ZADANIE NR 2 

Rodzaj czynności 
Jedn.  

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

Wartość 

netto 
Wartość brutto 

Przegląd okresowy: MERCEDES BENZ TRAVEGO-Ambulans do poboru krwi (rok produkcji: 2016; pojemność: 11967;  

nr nadwozia: WEB63224513103044) 
Olej silnikowy      

Olej przekładniowy      

Filtr paliwa      

Filtr oleju      

filtr nagrzewnicy      

filtr sprężarki      

filtry powietrza (oryginał)      

filtr klimatyzacji dachowej      

wymiana osuszacza      

uzupełnienie czynnika chłodniczego      

robocizna      

Naprawa (roboczogodzina)      

Razem      

 

Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną usługę na okres ……………………………. 
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ZADANIE NR 3 – usługa wykonywana w autoryzowanej stacji obsługi 

Rodzaj czynności 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

Wartość 

netto 
Wartość brutto 

Przegląd okresowy:  VOLVO V60 (rok produkcji: 2016; pojemność: 1969; nr nadwozia: YV1FWA8CDH1329433) 

 
Wymiana filtra paliwa      

Wymiana filtra powietrza 

 
     

Wymiana filtra przeciwpyłkowego       

Wymiana oleju      

Kontrola układu napędowego 

 
     

Kontrola stopnia zużycia      

Klocki hamulcowe -przód      

Klocki hamulcowe -tył      

Tarcze hamulcowa - przód      

Tarcze hamulcowa - tył      

Aktualizacja oprogramowania      

Inne niezbędne czynności/części 

……………………………………………….. 

 

……………………………………………….. 
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robocizna      

Naprawa (roboczogodzina) rb/g     

 

 
Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną usługę na okres ……………………………. 

 

 

 

ZADANIE NR 4 -Serwis i naprawa agregatu prądotwórczego  Fiscer Panda 30NE (zainstalowany w Mercedes-Benz Travego 

15RHD) 

Rodzaj czynności 
Jedn. 

miary 
Ilość Cena jednostkowa 

Wartość 

netto 
Wartość brutto 

wymiana oleju w silniku      

wymiana filtra oleju      

wymiana filtra paliwa      

wymiana filtra powietrza      

wymiana paska klinowego napędu pompy 

cieczy chłodzącej 

     

sprawdzenie układu chłodzenia      

sprawdzenie pompy wodnej      

separator wody i paliwa, filtr wstępny      
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sprawdzenie wlotu powietrza zasysanego, 

przepływu powietrza, filtra powietrza itp. 

     

sprawdzenie przewodów paliwowych      

sprawdzenie czujników, zabezpieczeń, 

przewodów elektrycznych, akumulatora, 

napięcia, natężenia itp. 

     

kontrola wycieków pod pokrywą zaworów      

Robocizna      

Naprawa (roboczogodzina)      

 

Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną usługę na okres ……………………………. 

 

 

ZADANIE NR 5– Zakup płynu AdBlue 

Asortyment Ilość  Cena jednostkowa Wartość netto Wartość brutto 

Płyn AdBlue 
300 litrów    
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ZADANIE NR 6 – Sezonowa wymiana opon  

Pojazd 
Cena jednostkowa 

 za komplet opon 
Wartość netto Wartość brutto 

Skoda Superb    

Renault Traffic    

Iveco Daily    

Mrecedes Vito    

WV Caddy    

WV Caddy    

Volvo V60    

Razem   

 
 

 
Oświadczam, że posiadam niezbędne uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do wykonania przeglądów pogwarancyjnych, 

napraw samochodów będących przedmiotem niniejszej oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

                                                                                                        podpis i pieczęć oferenta 
 


