Centrum Administracyjne
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Trzemiętowo 17 fok. nr 2, 86-014 Sicienko
tel: (52) 381-50-24 fax: (52) 381-51-07

Trzemiętowo, dn. 05.11.2020r.

CAPÓW.27T.122.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zapraszamy do złożenia oferty cenowej
na realizację zamówienia pn.:
„Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1
w Trzemiętowie”.
I. Zamawiający:

Nazwa oraz adres zamawiającego:
Zamawiający:
Powiat Bydgoski ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, NIP 554-25-73-290
Odbiorca:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Trzemiętowo 17 lok. nr 2, 86-014 Sicienko, NIP 967-00-56-817
tel. (52) 381-50-24, e-mail: kancelaria@capowbyd.pl ,
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Trzemiętowie”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Podane parametry samochodu są preferowanymi przez Zamawiającego. Dopuszcza się w tym zakresie
niewielkie odchylenia, które nie wpłyną w istotny sposób na walory użytkowe samochodu.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
- rok produkcji: 2020
- silnik DIESEL o pojemności mas. 1,6 litr
- norma emisji spalin Euroó
- pojemność skokowa od 1350 do 1600 cm3
- napęd na przednią oś
- blokada (immobiliser)
- skrzynia biegów: manualna
- maksymalna długość 4 800mm
- maksymalna szerokość (z lusterkami) 2 200 mm
- liczba miejsc siedzących: 7
- instalacja radiowa z głośnikami i anteną
- klimatyzacja montowana fabrycznie
- czujniki parkowania z tyłu
- poduszka powietrzna: czołowa i boczna dla kierowcy i pasażera
- fotel kierowcy z regulacją wysokości siedziska, odległości od kierownicy, pochylenia
oparcia, wysokość zagłówka
- zdalne sterowanie centralnego zamka (kluczyk/karta z pilotem-2 komplety)
- hak + wiązka z montażem
- felgi stalowe z oponami zimowymi wraz z montażem
- koło zapasowe/dojazdowe

- podnośnik i klucz do kół
- apteczka pierwszej pomocy
- gaśnica samochodowa
- trójkąt odblaskowy
- karta gwarancyjna
- świadectwo homologacji
- książka serwisowa
- karta pojazdu

Pakiet ubezpieczeń przedmiotu zamówienia:
- roczne ubezpieczenie pojazdu: OC, AC, NNW, ASS
Gwarancja
Silnik i podzespoły mechaniczne i elektryczne: minimum 2 lata bez limitów kilometrów
Powłoki lakiernicze: minimum 3 lata
Perforacja blach nadwozia: minimum 6 lat
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu zamówienia: na terenie miasta
Bydgoszczy
3. Zamawiający wymaga, aby pojazd był fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad
fizycznych i prawnych.
4. Oferowany samochód osobowy musi spełniać warunki techniczne określone
w obowiązujących przepisach prawa dla samochodów poruszających się po drogach
publicznych.
III. Termin realizacji i wykonania zamówienia:

1. Planowany termin zakupu - listopad /grudzień 2020r.
2. Planowany termin odbioru/dostawy pojazdu - 14 dni od daty podpisania umowy.
3. Zamawiający przewiduje odbiór pojazdu w siedzibie Wykonawcy, jeżeli znajduje się
w odległości do 250 km od siedziby Zamawiającego. W przypadku Wykonawcy spoza tej
odległości dostawa pojazdu odbędzie się do siedziby Zamawiającego tj. Centrum
Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Trzemiętowo 17 lok. nr 2, 86-014
Sicienko

IV. Sposób przygotowania oferty :
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być złożona w języku polskim.
2. Wykonawca przygotowuje ofertę zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego na zakup samochodu osobowego.
3. Wykonawca poda w formularzu oferty cenę brutto za przedmiot zamówienia uwzględniając
wszystkie wymagania Zamawiającego, wszelkie koszty, podatki (w tym VAT), ewentualnie
zastosowane rabaty, która powinna być wyrażona w postaci kwoty wyrażonej cyfrowo
i słownie. Cenę należy określić w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczenia zamówienia
w walutach innych niż polskie złote.
4. Wykonawca poda w formularzu oferty koszt rocznego pakietu ubezpieczenia dla oferowanego
pojazdu, w tym ubezpieczenie OC, AC, NNW i ASS
5. Do oferty należy dołączyć szczegółową Specyfikację techniczną samochodu osobowego. - wg
Załącznika nr 1.

6. Do oferty należy dołączyć katalogi / zdjęcia / karty katalogowe z wyraźnie zaznaczonym
zaoferowanym modelem samochodu
7. Ofertę podpisuje Wykonawca lub osoba upoważniona przez Wykonawcę, na co należy
przedstawić stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie.
8. Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty (30 dni), a w przypadku wybranego
wykonawcy do momentu zawarcia i realizacji umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
V. Sposób obliczania ceny:
Najniższa cena brutto

VI. Termin składania ofert:
1. Oferta należy składać w terminie do 16.11,2020r. do godz. 15.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Miejsce składania ofert:
1. Oferty można składać wraz z wymaganymi dokumentami można składać:
- pisemnie w zamkniętej kopercie na adres Centrum Administracyjne Placówek OpiekuńczoWychowawczych, Trzemiętowo 17 lok. nr 2, 86-014 Sicienko
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
kancelaria@capowbyd.pl (oferta podpisana i zeskanowana), z uwagi na panującą epidemię
COVID - 19 w kraju.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując
miejsce i termin podpisania umowy.
Vffl. Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną-łączna wartość zamówienia brutto.

IX. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Marta Tadych- osoba odpowiedzialna merytorycznie tel. 52 381-50-24
Piotr Perliński- osoba odpowiedzialna za sprawy techniczne tel. 887-029-515

X. Uwagi końcowe:
1. Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 j.t. z późn. zm.
ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 tyś EURO.
2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o
wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 EURO Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych w Trzemiętowie.

Załączniki:
1) Wzór oferty
2) Wzór umowy
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(Podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

