Słotwina , dnia 04-08-2011r

Nr sprawy 6/2011
Zaproszenie do złożenia
oferty na zadanie

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego typu FURGON”

1. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Słotwinie zaprasza do
złożenia oferty na zadanie:
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego typu FURGON”

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony.
Spełnienie warunków pojazdu do odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa.
Pełne odliczenie podatku VAT od leasingowanego samochodu.
Data produkcji pojazdu nie wcześniej niż 2011r.
Gwarancja na wszystkie podzespoły pojazdu minimum 2 lata.
Gwarancja na perforację nadwozia minimum 5 lat.
Podwójna kabina (przegroda pełna przeszklona składana razem z ławką za kabinę kierowcy)
Fotele przednie i tylne na tym samym poziomie.
Podłoga antypoślizgowa wyrównana z kabiną kierowcy.
Podłoga, ściany i nadkola przedziału ładunkowego wzmocniona sklejką antypoślizgową.
Tapicerka części pasażerskiej.
Wbudowany system audio, radio z RDS.
2 komplety opon letnie i zimowe
Koło zapasowe.
Silnik wysokoprężny turbodoładowany w technice CommonRail,
Moc silnika min. 120 KM
Skrzynia biegów manualna.
Klimatyzacja manualna
Osłona silnika.
Poduszka powietrzna kierowcy.
Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica.
Alarm antywłamaniowy z niezależnym zasilaniem,
Wysokość przedziału ładunkowego min. 190cm
Drzwi boczne przesuwne, tylne dwuskrzydłowe.

Wspomaganie kierownicy.
Kolor biały.
Centralny zamek.
Ilość miejsc – 7
Immobiliser.
ABS.
Hak.

3. Wymagany termin realizacji

do 90 dni od zawarcia umowy o leasing

4. Kryterium wyboru oferty:
Cena - 80%
Termin Dostawy - 20%
5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1) formularz oferty cenowej zał. Nr 1
2) oświadczenia wykonawcy zał. Nr 2
6. Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie
2) na kopercie umieścić należy adres zamawiającego oraz nazwę i adres wykonawcy, a także
napis o treści: Oferta na zadanie „Dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego
typu FURGON” nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 17-08-2011r. godz. 09:00.
3) ceny w ofercie winny być podane w PLN i wyrażone winny być cyfrowo i słownie,
4) oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (drukiem)
5) cena winna obejmować całość zamówienia
7. Oferty składać należy w terminie do 17-08-2011r. do godz. 08:45 w siedzibie
zamawiającego, Słotwina 36 , 58-100 Świdnica, sekretariat.
8. Oferty złożone po upływie określonego terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17-08-2011r o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego tj.
Słotwina 36.
10. Osobą uprawnioną do kontaktów jest Hieronim Chojecki Tel. 74/851-59-80
11. O wyborze oferty oferenci zostaną poinformowani bezpośrednio po rozstrzygnięciu
postępowania,
Sporządził:
Marek Baliński
....................................................
/ data , podpis Prezesa Spółki/

zał. Nr 1
Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Słotwina 36
58-100 Świdnica
OFERTA
Jako odpowiedź na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego typu FURGON”

Pełna nazwa wykonawcy:
..............................................................................................................................................................................
Adres siedziby wykonawcy:
..............................................................................................................................................................................

tel. ..............................................

fax. ...........................................

tel. kom. .....................................

e-mail: .....................................

1) Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu za łączną kwotę
w wysokości:
………..………………zł netto, słownie: ……………………………………………… …..…
…………………………………………………………………………………………………….

2) Oferowany termin realizacji (dni )

do ............ dni od zawarcia umowy o leasing

3) Udzielamy następującej gwarancji
a) podstawowej ( miesiące )

………m-cy od zawarcia umowy o leasing

b) na brak wad i usterek lakierniczych ( miesiące )

………m-cy od zawarcia umowy o leasing

c) w przypadku napraw pojazdu zapewniamy auto zastępcze o zbliżonych parametrach.
4) Po podpisaniu umowy o leasing na czas realizacji dostawy nieodpłatnie zapewniamy auto o

zbliżonych parametrach. Miesięczny średni przebieg naszych pojazdów to około 2.000 km.
Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki akceptuję i zobowiązuję się w
przypadku przyjęcia mojej oferty do jej terminowej realizacji.

………………………………………
( data , pieczęć i podpis wykonawcy)

zał. Nr 2
WYMAGANE OŚWIADCZENIA
Nazwa zadania:
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego typu FURGON”

PKT I
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Z późniejszymi zmianami – Prawa Zamówień
Publicznych (Dz.U.07.223, poz. 1655 z późn. zm.)
Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w zapytaniu ofertowym.
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zapytania ofertowego;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

……………………, dnia…………….

……………………………
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

PKT II
Oświadczenie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane(Dz. U. nr 226, poz. 1817).

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U.07.223, poz. 1655 z
późn. zm.)

……………………, dnia…………….

……………………………
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

