Zaproszenie do składania ofert
dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
tel/fax : 56 684-15-17
e-mail: zaklad@poczta.onet.pl
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zaproszenia do składania ofert dla
dostaw nie przekraczających 30 000 euro.
Przedmiot zamówienia:
Zakup używanego samochodu dostawczego o następujących parametrach:
– ładowność do 3,5 t
– kabina 7-osobowa
– skrzynia ładunkowa z wywrotem na podwójnych kołach ( wywrot 3-stronny )
– pojemność silnika 2300-3000 cm3
– silnik diesel o mocy 120-150 KM
– rok produkcji 2008 lub młodszy
Samochód musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy, w
przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy – przygotowany do rejestracji.
Samochód winien być wolny od wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób
trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed wyborem oferty, do sprawdzenia stanu technicznego
pojazdu oraz oceny wizualnej ( brak rdzy, wgnieceń itp. )
Oferta zawierająca pojazd, który będzie wyeliminowany podczas oględzin, zostanie odrzucona.
Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony do siedziby
zamawiającego w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy.
Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

–
–
–

Kryteria oceny ofert:
cena 70%
rok produkcji 10%
gwarancja wykonawcy -

20%

Punktacja:
- maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma wykonawca proponujący cenę najniższą
Pozostałe oferty odpowiednio mniej przy zastosowaniu wzoru:
cena najniższa podzielona przez cenę oferty x 70 pkt
- punktacja za rok produkcji :
rocznik 2012 i późniejszy – 10 pkt, rocznik 2011 – 8 pkt, rocznik 2010- 6 pkt, rocznik 2009 – 4 pkt,
rocznik 2008 – 2 pkt
- maksymalną ilość punktów za gwarancję otrzyma wykonawca oferujący najdłuższą gwarancję.
Pozostałe oferty odpowiednio mniej przy zastosowaniu wzoru:
okres gwarancji oferty podzielony przez okres gwarancji najdłuższy x 20 pkt
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opis sposobu przygotowania ofert:
Przygotowanie oferty:
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
2. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. W przypadku
podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa,
3. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione,
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
5. Oferta powinna zawierać :
a) formularz oferty- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji
b) formularz cenowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,
c) co najmniej cztery zdjęcia oferowanego pojazdu ( kabina, stan zewnętrzny z każdej strony)
6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
a) Ceną oferty jest wartość brutto wykonania zamówienia, podana zgodnie z wymaganiami zawartymi w
formularzu cenowym
b) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia, łącznie z kosztami dostawy do zamawiającego.
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. ul. Brodnicka 1 do dnia 03-04-2015 r. do godz. 10 .
Koperta winna być oznaczona „Dostawa samochodu dostawczego” Nie otwierać do dnia 03-04-2015 r. do
godz. 10.15
Otwarcie ofert nastąpi 03-04-2015 r. o godz. 10.15
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik dz. technicznego p. Hanna Żelazna-Plewa
tel. 56 684-15-17

Umowa
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w
terminie podanym przez Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana , będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert,
która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że upłynie termin związania ofertą.
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

D.L.

PREZES
mgr Barbara Stosio

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY

Dostawa używanego samochodu dostawczego o
ładowności do 3.5 t
Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.

WYKONAWCA
Nazwa
Adres

…………………………………………….............
…………………………………………….............
…………………………………………….............
….............................................................................
…………………………………………….............
…………………………………………….............
…………………………………………….............

NIP
Tel/fax
E:mail
CENA OFERTY
BRUTTO
( cyfrowo i słownie)

…............................................................................
…............................................................................
…............................................................................
…............................................................................

Termin płatności

Przelewem w terminie 14 dni od dnia dostawy

Okres gwarancji
udzielony przez Wykonawcę
1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku
wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na tych warunkach, w terminie zaproponowanym przez
zamawiającego .

….......................................................
miejscowość, data

…..............................................
podpis wykonawcy

załącznik nr 2
…......................................................
pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy
Składając ofertę w zaproszeniu do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000
euro na zakup samochodu dostawczego oświadczamy, że oferujemy dostawę pojazdu ( marka,
typ, model )…............................................................... …......spełniającej poniższe parametry:

L.p.

Parametry

Wymagania zamawiającego

1

ładowność

2

kabina

3

Skrzynia ładunkowa

4

Pojemność silnika

5

Silnik diesel

7

Rok produkcji

Oferowanego sprzętu

do 3,5 t
7- osobowa

Cena netto pojazdu

z wywrotem 3-stronnym na
podwójnych kołach
2300-3000 cm3
moc 120-150 KM
2008 i młodszy

- …..….......................... zł + VAT.......... % …........................ zł

Razem cena brutto

….....................................................
miejscowość, data

-

…................................. zł

….........................................
podpis wykonawcy

załącznik nr 3
Umowa nr
/2015
z dnia …................................. 2015 roku
zawarta pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. ul. Brodnicka 1
KRS 0000133837, kapitał zakładowy 2 233 500 PLN, zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez Barbarę Stosio – Prezesa
a …......................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowany przez ….........................................................................
§1
Wykonawca wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zaproszenia do
składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro na zakup używanego samochodu
dostawczego o ładowności do 3,5 t, zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego
…...........................................................................................................................................................
§2
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia …......
Przez realizację przedmiotu umowy należy rozumieć dostarczenie pojazdu na bazę Zamawiającego
w Kowalewie Pom. ul. Brodnicka 1, przekazanie dokumentów pojazdu oraz podpisanie protokołu
zdawczo-odbiorczego z adnotacją ”bez zastrzeżeń”
§3
1. Za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikające ze złożonej oferty
w wysokości …......................................... zł brutto.
2. Kwota, o której mowa w pkt 1 pokrywa wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, jest
wynagrodzeniem ryczałtowym.
§4
1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie
14 dni od otrzymania faktury.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2,
podpisany przez obie strony.
3. Wypłata należności może być wstrzymana przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia
uzasadnionych okoliczności związanych ze stanem technicznym dostarczonego pojazdu.
§5
Wykonawca oświadcza ,że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych,
w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres ….......

§7
W przypadku opóźnienia wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy strony ponosić
będą odpowiedzialność na podstawie ogólnych zasad Kodeksu Cywilnego oraz przez zapłatę kar
umownych z następujących tytułów:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy , o którym mowa w § 1 w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia następującego po upływie terminu,
o którym mowa w § 2.
b) za odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 .
Zapłata kary może nastąpić poprzez potrącenie jej przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego , w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści w związku z nie
wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności :
a) w przypadku wydłużającego się opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia ,
przekraczającego okres 15 dni, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do przyśpieszenia realizacji.
b) w wyniku powzięcia wiadomości o wszczęciu przeciwko Wykonawcy postępowania
egzekucyjnego lub otwarcia wobec niego postępowania upadłościowego lub naprawczego,
mogących wpłynąć na realizację zobowiązań umownych.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
§9
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego .
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

