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Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o war tości nieprzekraczaj ącej  

wyra żonej w złotych równowarto ści kwoty okre ślonej w art. 4 pkt 8 ustawy 
 

 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4  
pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, publikuję zapytanie dotyczące przedstawienia przez 
zainteresowanych Wykonawców oferty cenowej dostawy samochodu dostawczego o masie całkowitej do 
3,5 t wraz z elementami umożliwiającymi ekspozycję telewizyjną, w tym dostawy 2 telewizorów LCD.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w publikowanych z niniejszym zapytaniem 
Istotnych warunkach umowy wraz z załącznikiem. 

Ofertę cenową proszę złożyć w zamkniętym opakowaniu/ kopercie do dnia 25.07.2016 r., do godz. 11:00. 
Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco: 
„Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań, pok. 002. Samochód 
multimedialny. Nie otwierać przed dniem 25.07.2016 r., godz. 11:15”, oraz opatrzyć nazwą i dokładnym 
adresem Wykonawcy. 

Wybrana zostanie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny tj. cena – 100%. 

Oprócz ceny proszę również o podanie: 
– możliwego terminu wykonania zamówienia – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego do 12 tygodni 

od dnia podpisania umowy; 
– okres gwarancji – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dostarczony pojazd winien posiadać 

gwarancję producenta, z tym, że w poniższym zakresie wymagane są następujące minimalne okresy 
gwarancji: 

• 24 miesiące – silnik, 
• 72 miesiące – perforacja nadwozia, 
• 24 miesiące – powłoka lakiernicza, 
• 24 miesiące - telewizory. 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku do 
niniejszego zapytania. 

Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Państwa do 
uzupełnienia brakujących/wadliwych dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień, które nie będą 
miały wpływu na zaoferowaną ceną. 

O wynikach prowadzonego postępowania powiadomimy w formie pisemnej. 

Wybrany Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany o terminie podpisania umowy. 

 

 
 

......................................................................  
    (podpis  Kierownik Zamawiaj ącego  

lub osoby upowa żnionej ) 
Powyższe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego 
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Część II          
 

…………………, dnia ………………. 
 
OFERTA WYKONAWCY (Wypełnia Wykonawca)  
 

(nazwa Wykonawcy) ……………………………. 
 

(adres) ……………………………………….. 
 
 

 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia polegającego na dostawie samochodu dostawczego o masie 
całkowitej do 3,5 t wraz z elementami umożliwiającymi ekspozycję telewizyjną, w tym dostawie 2 telewizorów 
LCD, zgodnie z poniższymi informacjami: 

 

1. Przedmiot zamówienia zrealizujemy za kwotę …………………….……………………….. zł brutto,  

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….…). 

2. Oświadczamy, iż: 

a) Zamówienie zrealizujemy w terminie – …………………… tygodni*; 

b) Dostarczony pojazd posiada gwarancję producenta, w tym**: 

− …………….. miesiące – silnik, 

− …………….. miesiące – perforacja nadwozia, 

− …………….. miesiące – powłoka lakiernicza, 

− …………….. miesiące - telewizory. 

3. Inne informacje ………………………….……………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 
* brak wypełnienia przez Wykonawcę oznacza, iż zaoferowany został maksymalny, wymagany przez Zamawiającego, 

termin  12 tygodni.  
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę terminu wyrażonego w inny sposób niż w pełnych 
tygodniach. 
 

** brak wypełnienia przez Wykonawcę oznacza, iż zaoferowane zostaną minimalne, wymagane przez Zamawiającego, 
okresy gwarancji, tj. 24 miesiące – silnik, 72 miesiące – perforacja nadwozia, 24 miesiące – powłoka lakiernicza,  
24 miesiące - telewizory. 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wyrażonego w inny sposób niż  
w pełnych miesiącach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


