
  Opole 22.11.2018 r.  

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.11.2018 

 
Dostawa samochodu osobowo-terenowego szt.1 

 
 
 

Integralną część niniejszego zapytania -stanowią następujące dokumenty: 
Załącznik Nr 1-  Wzór formularza ofertowego 

 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Powiat Opolski 
Ul. 1 Maja 29 

45-068 Opole 
REGON: 531412585, NIP: 754 30 23 121   

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
 

W związku z faktem, iż wartość niniejszego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 000 euro zamówienie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 4 ust. 8 tejże ustawy oraz na podstawie Procedur trybu 
postępowania w zakresie zamówień publicznych obowiązujących u Zamawiającego. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

3.1 – Specyfikacja techniczna modelu : VW TIGUAN ALLSPACE w szczególności: 
 - rok produkcji 2018– pojazd fabrycznie nowy 

 - silnik o pojemności 2,0 moc silnika min. 150 KM 

 - wersja wyposażenia Comfortline lub wyższe 
 - skrzynia biegów automatyczna 

 - kolor lakier metalizowany 
 - wyposażenie dodatkowe: - obręcze kół aluminiowe (udokumentować zdjęciami) wraz z 

oponami zimowymi klasy premium (udokumentować wybór marki i zdjęcie bieżnika), 

dywaniki gumowe 
 - dwa systemy zabezpieczeń antykradzieżowych ( np. imobilajzer , alarm ) 

 
 

4. Opis sposobu obliczenia ceny  
 

Należy podać całkowitą cenę rozumianą jako całkowitą kwotę wydatku ponoszonego przez 

Zamawiającego – zał. nr 1 do  niniejszego  zapytania ofertowego. 
 

 
5. Kryteria wyboru ofert 

 

Ocenie, o której mowa w niniejszym dziale podlegać będą oferty Dostawców, którzy złożyli oferty 
dotyczące wybranego modelu zgodne z treścią  zapytania ofertowego.  Oferty niezgodne z zakresem 

przedmiotowym niniejszego zapytania ofertowego nie będą przedmiotem ocen  i wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 

 
W celu wyboru oferty najkorzystniejszej zostaną uwzględnione kryteria: 

Kryterium Nr 1 - Cena oferty (C) – waga kryterium 100 %  

   
 

 
 



 

6.  Pozostałe informacje: 

1. Minimalny okres gwarancji na układ jezdny (napędowy) - 2 lata, lakier - 3 lata, perforacja 
nadwozia – 10 lat 

2. Dostarczenie samochodu do dnia 19 grudnia 2018.  
3. Wraz z dostarczonym samochodem należy dołączyć świadectwo zgodności, kartę  

pojazdu, oświadczenie producenta o parametrach technicznych, oświadczenie  

o  opłaceniu recyklingu, książkę gwarancyjną na samochód, upoważniającą do serwisu 
gwarancyjnego w autoryzowanych stacjach obsługi. 

 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający 
wybierze ofertę z niższą ceną lub w przypadku jednakowych cen, wezwie wykonawców 

do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.   

 
  

Wynagrodzenie Dostawcy zamówienia ustala się jako ryczałtowe, płatne po podpisaniu protokołu 
odbioru przez obie strony jednorazowo przelewem w terminie 7 dni od otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. 

 
   

8. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są: 
Mirosław Kazin (e-mail: mirkaz@powiatopolski.pl) lub telefonicznie 606670188 i Natalia Mróz-Złoty  

(e-mail:nmroz@powiatopolski.pl)  
 

Zamawiający, kierując się zasadą równego traktowania uczestników postępowania, a także 

jednakowego dostępu do informacji ustala, że jedynie wiążącymi wyjaśnieniami są te, które zostały 
zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.powiatopolski.pl  

 
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem: 

„Dostawa samochodu osobowo-terenowego dla Powiatu Opolskiego”  
 

zawierającą wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) składać należy w budynku Starostwa 

Powiatowego w Opolu  ul. 1 Maja 29 Sekretariat pokój 100, w terminie do dnia  
29 listopada 2018 r. (czwartek) do godziny 12:00. 

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2018 r. godz. 12.30 adres j/w. 

mailto:mirkaz@powiatopolski.pl
mailto:nmroz@powiatopolski.pll
http://www.powiatopolski.pl/


Załącznik nr 1 

............................................................... 

nazwa (firma) Dostawcy       
 

adres Dostawcy …………………………………… 
…………………………………………………………… 

Nr NIP ................................................... 

KRS ……………………………………………… 
Nr konta bankowego 

................................................................ 
nr telefonu    ......................................... 

nr telefax      .......................................... 
adres e-mail  ......................................... 

 

Powiat Opolski 
45-068 Opole  

ul. 1 Maja 29 
 

 

W odpowiedzi na zaproszenie  do złożenia oferty w postępowaniu o dot.:  
Dostawy samochodu osobowo-terenowego. 

 
Oferujemy model samochodu osobowo-terenowego …………………………………………….…., spełniającego 

wymagane parametry i wyposażenie w szczególności: 
- rok produkcji 2018 – pojazd fabrycznie nowy 

- silnik o pojemności 2,0 …………………… moc silnika …………………. KM 

- wersja wyposażenia ………………………………….. 
- skrzynia biegów automatyczna 

- kolor …………………………………….. 
- wyposażenie dodatkowe: - obręcze kół aluminiowe wraz z oponami zimowymi klasy premium, 

dywaniki gumowe 

- dwa systemy zabezpieczeń antykradzieżowych: …………………………………. 
 

Cena ryczałtowa brutto (obejmująca m.in. wartość dostarczanego samochodu, podatek VAT, opłatę 
recyklingową oraz koszty związane z dostawą) …………………………………………………………zł 

    

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………zł. 
 

Deklarujemy okres gwarancji odpowiednio: 
 

napęd ..............……………   
 

lakier.................……………   

 
perforacja nadwozia..........……………   

 
Oferowany termin dostawy nie później niż 19.12.2018    ……………………. 

 

Zapoznaliśmy się z warunkami płatności określonymi w zapytaniu ofertowym z dn……………..  
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

 
 

…………………….….., dnia .....................              ............................................................. 
                                                             (podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty) 

 

Załączniki: 
1. Zdjęcie oferowanych felg 

2. Nazwa i opis oferowanych opon zimowych. 


