
Węgry, 08 października  2019 roku

Znak sprawy: 2.ZO.271.2019

Zamawiający: 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 

Adres do korespondencji: 

ul. Młyńska 9, Węgry, 55-020 Żórawina 

tel. 71 31 65 116

Zapytanie ofertowe

Gminny Zakład Gospodarki  Komunalnej  w Żórawinie  zaprasza do składania  elektronicznych ofert

długoterminowy najem nowej minikoparki gąsienicowej z opcją wykupu po okresie najmu.  

I. Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania techniczne:

1. moc silnika  21,6 KM,

2. pojemność 1,1 litra,

3. rodzaj paliwa – olej napędowy,

4. układ jezdny oparty o system gąsienicowy,

5. sterowanie za pomocą joysicków,

6. poziom hałasu w kabinie według normy ISO 6396:2008,

7. maksymalna pionowa głębokość kopania nie mniejsza niż 1850 mm,

8. łyżka skarpowa uchylna 1000 mm,

9. łyżka kopiąca 300 mm,

10. łyżka kopiąca 500 mm,

11. młot hydrauliczny.

Gwarancja i serwis:

1. Gwarancja fabryczna oraz obsługa serwisowa w cenie wynajmu.

2. Serwis techniczny mobilny z dojazdem do miejsca postoju maszyny.



Ubezpieczenia:

1. Pakiet ubezpieczeń na okres wynajmy: AC, OC, NW, ASSISTANCE w zakresie min. 

wypadku, kradzieży , 

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

1. Wykonawca przekaże w dniu odbioru maszyny  minimum dwa komplety kluczyków  oraz 

dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji dokument zawarcia 

ubezpieczenia, wyciąg ze świadectwa homologacji, instrukcję obsługi oraz wyposażenie 

2. Zamawiający przed odbiorem pojazdu dokona jego oględzin na okoliczność zgodności z 

opisem przedmiotu zamówienia.

II. Oszacowany okres najmu:

1. Od dnia zawarcia umowy na okres 36 miesięcy

III. PODSTAWA PŁATNOŚCI
1. Płatność  każdy  miesiąc  wynajmu  w  terminie  21  dni  od  dnia  poprawnie  otrzymanej

faktury. 

2.

IV. Kryteria oceny ofert: najniższa cena .
1. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza cenowo. 

2. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert:

Ofertę  należy  przesłać  do  dnia 18  października  2019 r.  elektronicznie  na  adres

przetargi@wodociagizorawina.pl lub wodciagizorawina@gmail.com

V. Sposób przygotowania oferty:

Zamawiający  dopuszcza złożenie oferty częściowej

1. zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik

do zapytania ofertowego);

2. oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie podlegała

ocenie

3. ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej; 



4. cena winna być zaproponowana jako cena netto za jaką Wykonawca będzie realizował

zamówienie; waluta PLN

5. oferta  winna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną;  Pełnomocnictwo  osób

podpisujących  ofertę  do  reprezentowania  Wykonawcy,  zaciągania  w  jego  imieniu

zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty

musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 

6. Do ofert załączyć:

◦ aktualny  odpisu  z  właściwego rejestru  lub z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalności gospodarczej,

◦ opis maszyny 

VI. Postanowienia końcowe.

Do  udzielenia  przedmiotowego  zamówienia  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  z  dnia  29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi

zmianami). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

8.1.  zakończenia  postępowania bez  wyłonienia  najkorzystniejszej  oferty  na  każdym etapie

postępowania bez podania przyczyn,

8.2.  udzielenia  zamówienia  wybranemu  Wykonawcy  w  postępowaniu  przetargowym,  po

ustaleniu wszystkich istotnych dla Zamawiającego elementów zamówienia,

8.3. braku odpowiedzi na ofertę, co nie może zostać odczytane jako przyjęcie oferty,

8.4. odrzucenia oferty w następujących sytuacjach:

8.4.1. jej treść nie odpowiada treści określonej w SIWZ lub zapytaniu ofertowym,

8.4.2. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest nieważna,

8.4.3. wpłynęła do Zamawiającego po terminie przewidzianym na wpływ oferty. 

8.5. zaproszenia Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, do złożenia

ofert dodatkowych lub do negocjacji w terminach określonych przez Zamawiającego.

8.5.1. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe lub biorący udział w negocjacjach, nie mogą

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwszych złożonych ofertach, a także nie mogą

zaoferować innych warunków oferty podlegających ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert,

gorszych niż w pierwszych złożonych ofertach. 

8.5.2. W przypadku złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji, Zamawiający

wybiera ofertę najkorzystniejszą uwzględniając nowe oferty, o których mowa w ust.  8.5.1.

powyżej.

VIII.Osobą ze  strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Dariusz Czyżewski
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