Zwoleń dnia: 01.04.2021r
znak sprawy: ZO-1/04/2021r
ZAPYTANIE OFERTOWE
I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(o wartości poniżej 30.000 euro netto)
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym
i z zaproszeniem do składania ofert w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonym bez stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

ZAMAWIAJĄCY

I.

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
26-700 Zwoleń , ul. Bogusza 19
tel. 48 676 22 12
fax . 48 676 42 11
e-mail: zuk@zwolen.pl
www.zukzwolen.pl
NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.

Nazwa. „Dostawa używanej śmieciarki dwuosiowej ”
Opis przedmiotu zamówienia:
1

Pojazd z rocznika 2012 do 2014
Moc silnik minimum 250 KM
Tachograf
Klimatyzacja
Norma emisji spalin EURO5
Pneumatyczne zawieszenie tył i przód
Dopuszczalna masa całkowita od 18T do 19T
Kabina dzienna 3 osobowa
Wspomaganie kierownicy
Klimatyzacja
Przebieg maksimum 150000 km

2

Zabudowa jednokomorowa
Pojemność zabudowy od 15m3 do 17m3
Waga na grzebieniu do 450kg
Uniwersalny wrzut do pojemników od 110 L do 1100 L

3

III.

Udzielenie 1-miesięcznej gwarancji

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- do 16 kwietnia 2021r

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

IV.



Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena musi
uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji
przedmiotowego zamówienia łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego. Wykonawca
przedstawi cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

V.

Oferta należy złożyć do

dnia 09.04.2021 roku do godz. 9.oo

Adres: Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
26-700 Zwoleń ; ul. Bogusza 19
Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczna na adres: zuk@zwolen.pl, lub faksem na
numer 48 676-42-11 lub w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat).
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.
KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

VI.

1. Kryterium wyboru oferty stanowi cena ryczałtowa brutto -100% .
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
VII.

WYMAGANE DOKUMENTY OD WYKONAWCY
- Załącznik nr 2. Formularz ofertowy
 Załącznik nr 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków
VIII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego tj. www.zukzwolen.pl

IX.

DODATKOWE INFORMACJE
- zapłata za realizacje zamówienia nastąpi w terminie 7-dni od dnia dostarczenia przedmiotu
zamówienia, po podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ,

X.

ZAŁĄCZNIKI:
- załącznik nr.1
- załącznik nr.2
/....... JACEK LANGE - Prezes

