Mikoszów, dnia 24-08-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr ZO/2017/01
Dostawa używanego samochodu osobowego, 9 osobowego typu mikrobus, przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych.

1. Zamawiający:
Stowarzyszenie św. Celestyna
Mikoszów 27,
57-100 Strzelin
NIP: 914-12-75-815
2. Opis przedmiotu zamówienia:
-

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu osobowego, 9-cio
miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zamówienie obejmuje dostawę samochodu do siedziby Stowarzyszenia św. Celestyna
w Mikoszowie pod adres Mikoszów 27, 57-100 Strzelin.
Szczegółowa specyfikacja techniczna samochodu znajduje się w załączniku nr 2 do
Zapytania ofertowego.
Przed podpisaniem umowy na dostawę samochodu Dostawca dostarczy samochód do
siedziby Stowarzyszenia lub wskazanego na terenie województwa dolnośląskiego serwisu
samochodowego w celu dokonania jego oględzin i potwierdzenia danych podanych w
specyfikacji technicznej samochodu załączonej do oferty.

3. Kod zamówienia: Usługi
Kod CPV: 34110000-1
4. Opis sposobu obliczenia ceny
-

Cena ofertowa brutto ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Cena ofertowa stanowi cenę ryczałtową i nie podlega zmianie w trakcie realizacji
zamówienia.
Ceny należy podać w polskich złotych z uwzględnieniem należnego podatku VAT

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia
-

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.09.2017 r.
Miejsce wykonania zamówienia: Stowarzyszenie Św. Celestyna, Mikoszów 27, 57-100
Strzelin.

6. Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.
-

Cena - 100%
Kryterium oznacza wybór najniższej ceny opracowania przedmiotu zamówienia.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
-

-

Oferty należy złożyć pisemnie w terminie do dnia: 04.09.2017 r. do godz. 10.00
Oferta może być złożona osobiście w siedzibie Stowarzyszenia św. Celestyna, Mikoszów 27,
57-100 Strzelin.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej opieczętowanej kopercie, w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność. Koperta powinna
być oznakowana w sposób następujący: „Oferta na dostawę używanego samochodu
osobowego, 9 osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych”.
Otwarcie ofert nastąpi dnu 04.09.2017 o godz. 10.00 w Sekretariacie Stowarzyszenia św.
Celestyna.

8. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1),
b) wypełniona i podpisana specyfikacja samochodu (zał. nr 2) - wymagane są
odpowiedzi na wszystkie pytania, brak odpowiedzi na którekolwiek pytanie może
skutkować odrzuceniem oferty.
9. Informacje dodatkowe
-

Informacji dodatkowych o zamówieniu udziela Rafał Cieślachowski, nr tel. 71 39 58 137,
email: ksiegowosc@celestyn.pl.
W sytuacjach uzasadnionych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych rozmów
z wykonawcami, jak również negocjacji.
Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania
uzasadnienia.

10. Podpisanie umowy
- W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wyborze oferty
wybrany Dostawca zobowiązany jest podpisać umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3
do niniejszego zapytania.

...............................................
(miejscowość i data )

………..................................................
(podpis i pieczęć zamawiającego)

Załączniki:
1. Zał. nr 1 – formularz ofertowy
2. Zał. nr 2 – specyfikacja samochodu
3. Wzór umowy.

