Kcynia, dnia 18 września 2017r.

Zapytanie ofertowe
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
netto na ,,Dostawa używanego samochodu specjalnego – śmieciarki”
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ,,Dostawę używanego samochodu
specjalnego – śmieciarki”.
Udzielający zamówienia: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.
ul. Nakielska 9,89-240 Kcynia.
Opis przedmiotu zamówienia:
I.

Wymagania techniczne

Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa używanego samochodu specjalnego – śmieciarki”
wyprodukowanego nie wcześniej niż 2007 roku, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu
drogowego, co do którego wymagania i parametry zostały określone poniżej.
Lp

Wymagane parametry techniczne

1

Marka

MAN

2

Zakup

Ratalny

3

Rok produkcji

od 2007

4

Przebieg udokumentowany

do 250 000 km (udokumentowany)

5

Dopuszczalna masa całkowita

26 ton

6

Bezwypadkowy

TAK

7

Norma emisji spalin

Min. EURO 4

8

Pojemność załadowcza

Od 18 do 24 m 3

9

Możliwość obsługi pojemników

110 l, 120 l, 240 l, 1100 l

10

Ładowność

min. 10 ton

11

Liczba osi

3

12

Wykonany pełny serwis olejowo-filtrowy w
autoryzowanym serwisie (udokumentowany)

TAK

13

Zawieszenie

przód resor, pneumatyczne oraz tył
pneumatyczne

14

Silnik

diesel o mocy od 300 do 340 KM

15

Rodzaj paliwa

olej napędowy

16

Skrzynia biegów

automatyczna lub manualna

17

Kabina

dzienna 3 miejsca siedzące

18

Wyposażony w systemy ABS

TAK

19

Klimatyzacja

TAK

20

Tachograf

TAK

21

Gwarancja

min. 3 miesiące od momentu dostawy bez
limitu kilometrów

22

Stan techniczny:
- ogumienie

w stanie niezużytym

- bez korozji

TAK

- układy hydrauliczne – bez wycieków

TAK

II Opis sposobu przygotowania ofert
1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej.
2.
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania o cenę. Złożenie oferty jest równoznaczne
z deklaracją dostarczenia samochodu o parametrach określonych w opisie technicznym.
3.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub ręcznie lub inną
trwałą i czytelną techniką i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
4.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z postępowaniem oraz złożeniem oferty.
5.
Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem dołączonym do zapytania (Załącznik nr 1).
6.
Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
7.
Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna
być podpisana przez oferenta.
Ofertę należy przesyłać na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kcyni Sp. z o.o. ul. Nakielska 9,89-240 Kcynia lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego
(Sekretariat) lub przesyłać na adres email: sekretariat@zgkimkcynia.pl od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 do 12:00.
8.
Osoba upoważniona do kontaktu: Edmund Jerzakowski tel. 667-661-356 lub
tel. (52)589-37-57 wew. 455.
9.
Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru sądowego, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru.
10.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.zgkimkcynia.pl .
11.
Ofertę należy składać do dnia 05.10.2017r. godz. 10:00.
12.
Do formularza ofertowego należy dołączyć specyfikację samochodu (określić nazwę marki
i modelu) sporządzoną w sposób umożliwiający porównanie parametrów technicznych
oferowanego samochodu z parametrami określonymi w pkt. I niniejszego zapytania, projekt
Umowy dot. niniejszego zapytania ofertowego oraz referencje.
13.
Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty stanowi:
Cena brutto
14.
Termin dostawy samochodu 4 tygodnie od dnia podpisania umowy na koszt dostawcy do siedziby zamawiającego ul. Nakielska 9,89-240 Kcynia.
15.
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt przeszkolić do obsługi pojazdu specjalnego
operatora Udzielającego Zamówienia.
16.
Warunki płatności:
1. Płatność ratalna, raty nieoprocentowane.
2. Liczba rat miesięcznych– minimum 36.
3. Okres płatności rat – minimum 3 lata.
4. Wpłata początkowa: nie więcej niż 20 %.

