Złotów, dnia 07.05.2012 r.

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

„Dostawa przyczepy samochodowej”
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. 795 z późn. zm.) – art.4 ust.8 ustawy.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyczepy samochodowej jedno
lub dwuosiowej o następujących parametrach technicznych:
- rok produkcji: 2011 lub 2012,
- ładowność: min. 260 kg,
- min. wymiary przestrzeni ładunkowej; długość – 230cm,
szerokość – 120cm,
wysokość – 35cm,
- uchylna skrzynia ładunkowa,
- podjazdy przystosowane do załadunku sprzętu typu rider ogrodniczy lub
wzmocniona tylna burta mogąca służyć jako najazd.
2. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę
wg wzoru określonego przez Zamawiającego.
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).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert faksem pod nr 67 263 53
05 lub drogą elektroniczną – adres e-mail przetarg@ gminazlotow.pl
WÓJT
inż. Piotr Lach

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

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę przyczepy
samochodowej przedstawiamy ofertę na dostawę niżej wymienionego sprzętu
za cenę:
cena netto …………………………………..zł
słownie: …………………………………………………………………………zł
VAT ……..% - ………………….zł
cena brutto ………………………………….zł
słownie: …………………………………………………………………………zł
Parametry oferowanego sprzętu:
Producent/typ
Rok produkcji
ładowność
Wymiary przestrzeni ładunkowej

długość:
szerokość:
wysokość:
uchylna skrzynia ładunkowa
TAK
podjazdy przystosowane do załadunku
TAK
sprzętu typu rider ogrodniczy lub
wzmocniona tylna burta mogąca
służyć jako najazd
Dodatkowy osprzęt (jeżeli występuje)

NIE
NIE

Dodatkowe uwagi dotyczące sprzętu

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

