Znak sprawy SG.273.5.2020

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.10.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Zamawiający: Jastrzębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu - Jastrzębski Zakład Komunalny
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Dworcowa 17d
1) Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu
RENAULT MASTER FWD Pack Clim 3,5 t L3 2.3 dCi 165 E-VI, rok produkcji 2020, o poniższej
specyfikacji technicznej:
 dopuszczalna masa całkowita (DMC) – 3,5 tony;
 pojemność silnika 2300 cm3;
 moc silnika 121 kW (165 KM koni mechanicznych);
 silnik wysokoprężny (Diesel);
 samochód winien być wyposażony w manualną skrzynię biegów;
 napęd na przednią oś;
 samochód winien być wyposażony w układ hamulcowy z systemem ABS;
 kabina trzyosobowa (kierowca + 2 pasażerów), siedzenie kierowcy komfortowe, siedzenie pasażera
- dwumiejscowa ławka pasażerska;
 kierownica regulowana w jednej płaszczyźnie góra-dół;
 skrzynia ładunkowa aluminiowa z plandeką o wymiarach wewnętrznych: długość: 3800 mm,
szerokość: 2100 mm, wysokość: do 1650 mm, konstrukcja dachu lekka aluminiowa;
 skrzynia ładunkowa wyposażona w zbiornik na wodę z dozownikiem mydła oraz skrzynkę
narzędziową 35 l;
 burty skrzyni ładunkowej wykonane z aluminium;
 kolor nadwozia (kabiny) – biały mineral:
 tapicerka materiałowa Kompo;
 samochód winien być wyposażony w poduszkę powietrzną dla kierowcy;
 samochód winien być wyposażony w immobilizer;
 radio z zestawem głośnomówiącym i złączem USB;
 silnik samochodu winien spełniać normę czystości spalin Euro 6;
 na dachu kabiny samochodu winna być zainstalowana błyskowa, obrotowa lampa ostrzegawcza
(„kogut”) koloru pomarańczowego;
 elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, lusterka dla zabudowy o szerokości
2190-2300 mm;
 klimatyzacja manualna;
 wyposażony w kamerę cofania;
 dwa komplety kół na felgach stalowych (jeden komplet z oponami letnimi, drugi komplet z oponami
zimowymi);
 pokrowce na siedzenia;
 dywaniki gumowe;
 gwarancja na okres 2 lat bez limitu kilometrów począwszy od daty odbioru samochodu.
2) Termin wykonania zamówienia: do dnia 22.12.2020 r.
3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków.
4) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
---brak-5) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan
Grzegorz Fojcik.
6) Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie jest wymagane.
7) Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8)

Opis sposobu przygotowywania ofert: Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do
pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania firmy Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania w jej imieniu zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, formularz
ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Kopertę należy zaadresować:
Jastrzębski Zakład Komunalny
ul. Dworcowa 17 D
44-330 Jastrzębie-Zdrój
i opatrzyć napisem:
„Oferta w postępowaniu na dostawa na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu
RENAULT MASTER FWD Pack Clim 3,5 t L3 2.3 dCi 165 E-V, rok produkcji 2020”.
z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem 30 października 2020 r., godz. 1200.”
Koperta oprócz opisu jak wyżej, winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
9) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w
Jastrzębiu-Zdroju ul. Dworcowa 17 D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 3 do dnia 30.10.2020 r., do
godz. 1145. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2020 r., o godz. 1200, w siedzibie Zamawiającego w
Jastrzębiu-Zdroju ul. Dworcowa 17 D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój w pokoju nr 4 –sala konferencyjna,
budynek „D”.
10) Opis sposobu obliczenia ceny: cena winna zawierać koszt fabrycznie nowego samochodu, rok produkcji 2020,
cena winna obejmować wszelkie udzielone rabaty i opusty, oraz koszt dostawy samochodu do Zamawiającego.

11) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena netto z uwzględnieniem rabatu – 100%.
12) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego: Umowę sporządza Zamawiający zgodnie ze wzorem
umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
13) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda
wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy.
14) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia umowy na warunkach i zgodnie ze wzorem
umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania
zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto
udostępnionego na stronie internetowej BIP oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

DYREKTOR
/-/ Marek Krakowski
….……………………………………………
(data i podpis Kierownika Zamawiającego)

