ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO
SAMOCHODU DO PRZEWOZU TOWARÓW I OSÓB

OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze
przy ul. Piekarniczej 6/10
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 57, 42 213 24 06, telefaks 42 213 22 77
e-mail: przetargi@zgk.andrespol.pl
www.zgk.andrespol.pl
zaprasza do składania ofert na dostawę
FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DO PRZEWOZU TOWRÓW I OSÓB
I. Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Do dnia 07.12.2018 r. do godz. 1200.
II. Tryb zamówienia:
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm..).
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000Euro (zgodnie
z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy).
III. Termin realizacji dostawy
Do dnia 30.12.2018 r..
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu towarów i osób o parametrach:

rok produkcji – 2018

Nadwozie typu FURGON
– długość max 4800 mm
– szerokość max. 1.900 mm

wysokość max bez ładunku 1900 mm

dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony

ładowność min. 750 kg

masa przyczepy min 800 kg

ilość miejsc – 2

silnik wysokoprężny o pojemności 1.600 cm3 i mocy min. 100 KM spełniający normę emisji spalin EURO 6

skrzynia biegów manualna

wymiary przedziału ładunkowego:
- długość min 1900 mm
- szerokość min 1600 mm
- szerokość między nadkolami min 1200 mm
- wysokość min 1200 mm
- wysokość tylnych drzwi min 1100 mm

poduszka powietrzna dla kierowcy

wspomaganie kierownicy

hamulce tarczowe przedniej osi

kolumna kierownicy z regulacją wysokości

kolor każdy

klimatyzacja manualna

radioodbiornik

elektrycznie opuszczane przednie szyby

hak holowniczy

autoalarm
2. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych,

wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w roku 2018 gotowy do użytku.
3. Gwarancja na przedmiot zamówienia nie krótsza niż:
- 24 miesiące lub 100.000 km na elementy mechaniczne
- 3 lata na lakier
- 5 lat na perforację nadwozia
4. Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszty przygotowania samochodu do jazdy. –
ostateczny termin dostawy zamówienia – 30 grudzień 2018 r.
5. Miejsce odbioru pojazdu oraz serwisu gwarancyjnego nie powinno być oddalone od siedziby
Zamawiającego w odległości nie większej niż 35 km
6. Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia w postaci folderów,
prospektów, katalogów itp. zawierających wszelkie dane techniczne.
V. Informacje dodatkowe:
1. Osoba uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Dyrektor Zakładu mgr inż. Piotr Wilk pod numerami
telefonów 535 418 528, 42 213 24 57 i 42 213 24 06.
2. Ze względu na wartość zamówienia protesty i odwołania nie przysługują.
3. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyn.
VI. Ocena ofert
Cena

- 100%

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniająca warunki zamówienia, która uzyska najniższą
cenę.
VII. Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 07.12.2018 r. do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, lub też na adres e-mail :
przetargi@zgk.andrespol.pl. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską, pocztową lub na adres e-mail
Zamawiającego: przetargi@zgk.andrespol.pl.
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze, 95 – 020 Andrespol ul. Piekarnicza 6/10,
Sekretariat Z.G.K. (pokój nr 4)
Oferty należy złożyć w kopercie opatrzonej napisem ”Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu
towarów i osób” do godz. 1200 07.12.2018 r”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.12.2018r. o godz. 1230
VIII. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
3. Oświadczenie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie dostawy
o podobnym charakterze.
Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, wymaganym
przez Zamawiającego, jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – wzór umowy

