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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1086). 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowy w sprawie: 

 

„Zakupu używanego samochodu asenizacyjnego z nową beczką lub po gruntownym remoncie 

o pojemności  od 10 000 m3 do 12 000 m3 oraz pompą.” 

 

1) Ofertę należy przesłać do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na adres e-mail: 

info@zgk.mietkow.pl bądź poczta tradycyjną na adres ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków. 

2) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której należy wskazać, że oferta dotyczy zakupu 

używanego samochodu asenizacyjnego  z nową beczką lub po gruntownym remoncie wraz z 

pompą, oraz nazwę i adres Zamawiającego.  

3) Ceny w niej zawarte mają być wyrażone cyfrą w kwocie brutto i netto. 

4)  Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i ma obejmować całość zamówienia. 

5) Opis przedmiotu zamówienia: 

a) Używany samochód asenizacyjny z nową beczką o pojemności 10 000-12 000 m3 oraz pompą,          

b) Zarejestrowany w Polsce, aktualne przeglądy, badania techniczne i ubezpieczenia, 

c) Rok produkcji – minimum 2005, 

d) Udokumentowany przebieg – poniżej 500 000 km, 

e) Gwarancja 6 miesięcy na silnik i skrzynię. 

6) Zamawiający na zakup samochodu przeznaczył 120 tys. zł brutto. 

7) Kryterium oceny: 

• cena - waga 50% - wg. minimalizacji, wyliczona, jako wartość całego zamówienia 

      Cena (C) = cena oferty z najniższą ceną / cena oferty badanej x 50 pkt. 

• przebieg  -  waga 25%  

Przebieg ( P) = oferta z najniższym przebiegiem / przebieg badanej oferty x 25 pkt. 

• rok produkcji (RP) = Rok 2005 -2006= 15 pkt; 2007 – 2008 = 20 pkt; 2009  wzwyż = 25pkt. 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z zapytania nie podając przyczyny. 

9) Samochód asenizacyjny przed zakupem zostanie poddany oględzinom u Oferenta. 

10) Oferta winna zawierać sumaryczną cenę całego zamówienia. 

11) Zamawiający winien do oferty załączyć aktualne zdjęcia pojazdu. 

12) Cena podana przez Dostawce będzie obowiązująca przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

13) Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą postawionym przez niego wymaganiom zgodnie                    

z kryterium oferty. 

14) Termin składania ofert do dnia 16.11.2020, do godziny 14:00 .  

Otwarcie nastąpi  w dniu 16.11.2020, o godzinie 14:15 
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