Złotów, dnia 27.04.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wójt Gminy Złotów
wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia
o wartości poniżej 14.000,00 euro na wykonanie dostaw:

„Zakup samochodu osobowo-dostawczego”
i

zaprasza do złożenia oferty
Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113,
poz. 759 z późn. zm.) – art.4 ust.8 ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu osobowodostawczego o następujących minimalnych parametrach technicznych:
- rok produkcji: nie wcześniej niż 2002 r.,
- przebieg: maksymalnie 250.000 km,
- pojemność silnika: min. 1800 ccm,
- moc: min. 90KM,
- rodzaj paliwa: olej napędowy,
- liczba miejsc siedzących: 1 + 8,
- preferowane wyposażenie: ABS, wspomaganie kierownicy, hak holowniczy.
Zamawiający wymaga, aby oferowany pojazd był bezwypadkowy, posiadał
aktualny na dzień złożenia oferty przegląd techniczny oraz ubezpieczenie
OC.
2. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę
wg wzoru określonego przez Zamawiającego.
Do oferty należy dołączyć min. 4 zdjęcia oferowanego pojazdu ( przód, tył,
prawy i lewy bok)
3. Osoba uprawniona do porozumiewania się wykonawcami:
Longin Tomasz – Sekretarz Gminy tel. 67 263 53 05
4. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do
10.05.2012 r. do godz. 1100 w pokoju nr 1 (sekretariat).
WÓJT
inż. Piotr Lach

………………………………..
miejscowość, data
………………………………………..
nazwa sprzedającego
………………………………………….
…………………………………………..
adres
……………………………………………
Tel., e-mail

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę samochodu osobowodostawczego
……………………………………………………………………………………
/nazwa i adres wykonawcy/

…………………………………………………………………………………….
przedstawia ofertę na dostawę niżej wymienionego samochodu za cenę:
cena netto …………………………………..zł
słownie: …………………………………………………………………………zł
VAT ……..% - ………………….zł
cena brutto ………………………………….zł
słownie: …………………………………………………………………………zł
Samochód marki …………………………………………………….
Model/typ ………………………………………..… rok produkcji …………..
parametr/cecha samochodu

parametr/cecha oferowanego samochodu

Pojemność silnika

………………….ccm

Rodzaj paliwa

…………………………

Maksymalna moc sinika

……………………… KM

Przebieg

………………………. km

Liczba miejsc siedzących ( wraz z
kierowcą)
……………………….
Termin ważności przeglądu
technicznego

do ………………………..

Termin ważności polisy OC

do ……………………….

Pozostałe parametr/cechy/ wyposażenie
samochodu
Pojazd bezwypadkowy
Hak holowniczy wraz z gniazdem
elektrycznym do przyłączenia przyczepy
System ABS
Wspomaganie układu kierowniczego
Centralny zamek
Poduszka powietrzna
Radio/CD
klimatyzacja
Elektryczne szyby
Elektryczne lusterka
immobiliser

TAK*

NIE*

Inne cechy i wyposażenie samochodu
mające wpływ na walory użytkowe

* - odpowiednią opcję zaznaczyć X
W załączeniu:
1. zdjęcia oferowanego pojazdu - …….. szt

………………………………………….
Podpis osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

