
ZAPYTANIE OFERTOWE 
o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie dostaw: 

„Dostawa samochodu ciężarowego do 3,5 t.” 
Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2015 r., poz. 2164, ze zmianami) – art.4 

pkt 8 ustawy. 

 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu ciężarowego do 3,5 t. 

Renault Trafic lub równoważnego, o następujących minimalnych parametrach: 

 - rok produkcji: nie wcześniej niż 2013 r., 

 - liczba miejsc siedzących: 3 

 - nadwozie typu blaszak, trzydrzwiowy plus boczne drzwi przesuwne, 

 - przebieg: maksymalnie 70 tys. km, 

 - silnik wysokoprężny o pojemności: min. 1900 ccm i mocy ≥  84 kW, 

- dopuszczalna ładowność: ≥ 1190 kg 

- lakier w kolorze jasnym (srebrny, biały). 

- długość: ≥ 4700 mm  

- preferowane wyposażenie:  poduszka powietrzna (kierowca), ABS, system kontroli 

trakcji, regulacja kierownicy w 2 płaszczyznach, wspomaganie kierownicy, 

trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera z możliwością regulacji 

wysokości mocowania, wyposażone w napinacze z ogranicznikiem siły naprężenia 

pasów, lampy przeciwmgielne przednie, klimatyzacja, komputer pokładowy, hak 

holowniczy, bagażnik dachowy z drabinką włazową, elektrycznie sterowane szyby drzwi 

przednich, elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne, zamek centralny zdalnie 

sterowany, immobilizer, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, 

 

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. Wymagany termin realizacji dostawy:   do 22 grudnia 2016 r. 

 

4. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:  

    Leszek Wojtasik 

    Tel/fax:  67 265 11 00, 607 068 960,  zwik@gminazlotow.pl 

 

5. Oferty należy składać w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o., 

ul. Leśna 7, 77-400 Złotów,  terminie do 02.12.2016 r. do godz. 13
00

 . 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną: zwik@gminazlotow.pl. 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

 

                                                                                    



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

…………………………………………… 

        nazwa  wykonawcy 

 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

                   adres 

                      

…………………………………………… 

               Tel.,  e-mail 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę samochodu ciężarowego do 3,5 t 

 

…………………………………………………………………………………… 

/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 

 
Maksymalna moc sinika 

 

 

……………………… kW 

 
Przebieg 

 

 

………………………. km 

Liczba miejsc siedzących ( wraz z kierowcą) 

 

 

………………………. 

Termin ważności przeglądu technicznego 

 

 

 do ……………………….. 

Termin ważności polisy OC 

 

 

 

 do ………………………. 



Pozostałe parametr/cechy/ wyposażenie samochodu 

 

TAK* NIE* 

Poduszka powietrzna kierowcy   

 

 

System ABS  

 

 

System kontroli trakcji  

 

 

Regulacja kierownicy w 2 płaszczyznach  

 

 

Wspomaganie układu kierowniczego  

 

 

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera z 

możliwością regulacji wysokości mocowania 

  

Lampy przeciwmgielne przednie   

 

 

Klimatyzacja   

 

 

Komputer pokładowy   

 

 

Hak holowniczy  

 

 

Bagażnik dachowy z drabinką włazową  

 

 

Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich  

 

 

Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne  

 

 

Centralny zamek  

 

 

Immobilizer  

 

 

Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica  

 

 

Inne cechy i wyposażenie samochodu mające wpływ na walory 

użytkowe: zabudowa regałowa wykonana przez firmę zajmującą się 

zabudowami samochodów, radio CD, opony zimowe, itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - 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 

 

 

 

 


