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                                          ZAPYTANIE OFERTOWE

               Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 
13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na „Dostawę  samochodu osobowego”  

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia  jest  zakup i  dostawa nowego samochodu osobowego dla Zarządu 
Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim.
1)  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

• Samochód pięcioosobowy

• Nadwozie typu hatchback

• Liczba drzwi: 5

• Silnik benzynowy o pojemości  do 1200 cm³ moc  - min. 80 kM

• Ręczna skrzynia biegów

• Paliwo benzyna bezołowiowa

• Średnie spalanie (spalanie cykl mieszany) nie większe niż 5.00 l/100 km

• ABS +EBD

• Immobiliser

• Centralny zamek

• Czujnik parkowania- tył

• Elektrycznie sterowane szyby przednie

• Klimatyzacja  manualna

• Lusterka przednie sterowane 

• Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 

• Koło zapasowe

• Kolor nadwozia  - preferowany  czerwony

• Radio +mp3

• Rok produkcji 2014 lub 2015

• Instalacja świetlnej belki ostrzegawczej z napisem ( Służba Drogowa)

• Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości położenia

• Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń



• Bagażnik o pojemności min. 280 l.
  

2) Wymogi w zakresie gwarancji
• Gwarancja mechaniczna producenta - min. 2 lata , bez limitu kilometrów
• Gwarancja na powłokę lakierniczą - min. 2 lata
• Gwarancja na perforację nadwozia - min. 5 lat

 

2.  Sposób przygotowania oferty. 
1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
2) Oferta powinna zawierać:

a) wypełniony formularz „OFERTA CENOWA”
b) opis parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego przez Wykonawcę 

samochodu,  zawierający  wszystkie  dane  wyszczególnione  w  opisie 
przedmiotu zamówienia, 

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności    gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji.

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyników postępowania.       

2) Oferta  oraz  wymagane  załączniki  wymagają  podpisu  osób  uprawnionych  do 
reprezentowania Wykonawcy.

3) W  przypadku  gdy  Wykonawcę  reprezentuje  pełnomocnik,  do  oferty  musi  być 
dołączone  pełnomocnictwo  określające  jego  zakres  i  podpisane  przez  osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Ofertę  należy  umieścić  w  kopercie  opatrzonej  nazwą  i  adresem  Zamawiającego, 
nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem „Dostawa samochodu osobowego 
dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie”. 

Tak zaadresowaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.

3.  Termin i miejsce złożenia oferty
1) Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim  w pok. 

nr 3 do  dnia 06 marca   2015 r. do godz. 12ºº. 
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inna drogą , o terminie złożenia oferty 

decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

4.  Kryterium oceny ofert:
      Cena – 100%
      Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

5. Opis sposobu obliczania ceny
1) Cena ofertowa winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją dostawy . W cenie 

należy uwzględnić wszystkie opłaty i podatki , z uwzględnieniem wartości końcowej podatku 
od towarów i usług- VAT.

2) Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie , z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.

3) Cenę  za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty.



Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem 
umowy  do  rezygnacji  z  zamówienia  bez  podania  przyczyny  i  nie  przewiduje  zwrotu  kosztów  
poniesionych przez potencjalnych wykonawców.

Integralną częścią zapytania ofertowego jest formularz oferty cenowej oraz projekt umowy. 

Załączniki :
1. druk oferty cenowej 
2. wzór umowy


