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ZLPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2014 WDA
1. Przedmiot zam,6wienia / nazwa

Zakupczterech samochod6w osobowych dla terenowych komorek organizacyinych WIOR1N Poznaf

podstawa - niniejsze postgpowanie w sprawie zam6wienia o szacunkowej warto6ci nizszej od kwoty

okre6lonej w art. 4 pkt ti' ustawy Prawo zam6wierl publicznych (ponizej 30.000 euro netto), jest

prowadzohe zgodnie z prawem Zam6wieh Publicznych orazwewngtznymi regulacjamiZamawiajqcego.

Niniejsze zapytaniel ofertowe jest skierowane do zainteresowanych zam6wieniem wykonawc6w, oraz

publikowane na stronie internetbwejZamawiajqcego zakladce,,zam6wienia
publiczne", stanowiqc jednoczeSnie zapros2enie ystkich potencjalnych

Wykonawc6w zainteresowanych n i niejszyrnr zapytan iem.

2. Opis przedmiotu zam6wienia
4 Samochodv crsoborye marki Fiat Pufu

3. Pzedmiot zamdrwienia - Pzedmiot zam6wienia obejmuje:

Zadanie nr 1 - 4: 4 samochody osobowe Fiat Punto o pojemno66 silnika benzynowego minimum
1200 cm3 bezwypadkowe, fabrycznie nowe, wolne od wad.

Dodatkowe wymagania zamawiajqcego dotyczqce zadania nr 1- 4:

1. Rok produkcji: 2014

2. llo56 dzwi:415

3. Tylna kanapa dzielona 60140

4. Moc maksymialna: minimum 65 KM

5. Gwarancja: minimum 24 miesiqce

6. Wspomaganir: uktadu kierowniczego

7. Poduszka porwietzna kierowcy i pasa2era

8. Centralny zarnek

9. Kolor nadwo:zia dowolny

10, Klimatyzacja manualna

1 1. Trojkqt ostrzergawczy

12. Ga6nica proszkowa z homologacjq

13. Pelnowymiarowe kolo zapasowe.

Zamawiajqcy dopurszcza skfadanie ofert na calo56 przedmiotu zam6wienia lub na poszczeg6lne zadania.

krvteri um na i korz'ystn ieisza cena ied nostkowa.

Termin wykonania zam6wienia 
= 

1.12.2014 r.



Wymagania formalne wobec wykonawc6w

Wymaganym jest, aby Wykonawca wykazal,2e"
- prowadzi dzialalno$6 w zakresie spzeda2y samochod6w marki Fiat,

- wystawi fakturt2 pzelewowq z terminem platno6ci ( 21 dni )'
- posiada koncesjq na sprzedaZ samochod6w ,

- przeslanie dokument6w niezbqdnych do rejestracji sarnochod6w, niezbqdne do odbioru samochod6w

(po dokonaniu wyboru Wykonawcy).

Ciq2ar wykazania sipelnienia vvw. wymogow le2y po stronie wykonawc6w

4. Wytyczne dla urykonawc6w dot. przygotowania tre6ci oferty

Oferta powinna z:awiera6 poniZsze informacje:
- ceng jednostkowq za wykonanie zam6wienia (wypelniony Formularz ofertowy - zalqczniknr 1)

oraz nastqpujqce dokumenty:
- kserokopie koncesji na sprzeda2 samochod6w,
- wypis z Centrialnego Rejestru DzialalnoSci Gospodarczej lub KRS,
- wz6r umowy liupna/spzeda2y,
- wz6r upowaZnienia do odbioru samochod6w,

Je2eli podmioVosoba ubiegajqca siq o zam6wienie prowadzi dzialalno6c gospodarczq to_w6wczas
niezbqdne jest zalqczenie a[tualnego wypisu z Centralnego Rejestru Dzial, Gospodarczej lub KRS (max 3

mies. od daty wystarwienia).

5. Zasady wsp6lpracy:
Zamowienie realizqwane bqdzie jednorazowo. Wykonawca zobowiqzuje sig do wykonania zam6wienia

bezpo$rednio przezz osobq/y wymienionqle w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagajq pisemnej zgody

Zamawilqcego.

6. Proces i kryteria wyboru Wykonawcy
Oferty bqdq najpierw poddane ocenie formalnej - ze wzglqdu na: kompletno66 oferty oraz potwierdzenie

posiadania wiedzy i do6wiadczenia, dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym i osobowym

orazzdolno$ciq finansowq do wykonania zam6wienia. W tym zakresie Zamawialqcy rezerwuje sobie prawo

do sprawdzenia porJanych informacji.

Zamawiajqcy dokona nastqpnie por6wnania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru

najkorzystniejszej oferty spelniaiqcej wyZej opisane warunki formalne bqdzie cena za wykonanie
pzedmiotu zam6wienia.

Kryteria oceny ofetrt - najniZsza cena iednostkowa oferty '100 o/o

Zamawiaiacv zastr :rium
naikorzvstnieisza crena iednostkowa

7. Termin i miejsrce zlo2enia oferty na realizacje ww. zam6wienia
Oferta powinna odpowiada6 w pelni na zapytanie ofertowe, powinna okre5la6 WykonawcQ onz wskaz:ywa6

osobg do kontaktu - zgodnie zformularzenr stanowiqcym zalqcznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty prosimy pzelsyla6 do 12.11.2014 r. godz. 12.00 na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Ro6lin

i Nasiennictwa w Poznaniu ul. Grunwaldzka2SOB, 60-166 Poznart, z dopiskiem ,,Zakup samochod6w
osobowych na potrzeby terenowych kom6rek organizacyjnych WIORIN Pozna(t"

Oferta mo2e by6 pnzestana listem, faksem lub e-mailern wraz z zeskanowanymi zaNqcznikami i otrzyrnanie
jej w kazdej z tych form bqdzie liczone jako spelnienie warunku dotzymania terminu zlo2enia ofefty.

Wykonawca wybrerny w tym postgpowaniu musi zalqczyC do dokumentacji pzed podpisaniem umowy
pisemnq wersjg oferrty wrazzzalqcznikami, je$li nie dostarczy+iel wcze6niej.



8. Termin zwiqzania z ofertq
Termin zwiqzania z ofertq- go oni. Bieg terminu rczpoczyna sig wfaz z uplywem terminu oznaczonego na

skladanie ofert. Zarnawiajqcy mo2e phedlu2y6, wym6g iermin zwiqzania ofertq o oznaczony okres, nie

dlu2szy jednak niz kolejne go Oni. O fakcie'tym-Zamawiajqcy powiadomi Wykonawc6w' a ci podejmq

decyzjq, czy pzedluilalq wa2no56 oferty.

Oferta wybranego ,rlykonawcy, kt6ra byla przeslana faksem lub w formie elektronicznej, musi zosta6

zaNqczona w oryginale po pozytywnyln rozpatzeniu oferty a pzed Ao2eniem zam6wienia przez

ZamawiEqcego.

Dane Zamawial4cego do nadeslania ofert:

Wojew6dzki Inspel<torat Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250 B'

60-166 poznah, z dopiskiem ,,Zakup samochod6w osobowych na potrzeby terenowych kom6rek

organizacyjnych VVIOR1N Poziafi" 
-tellfax 

61 8605928, email: da-poznan@piorin.gov.pl

Dodatkowych informacji na temat zapytania ofedowego udziela:

Katarzyna Malachowska, e'mai | : da-poznan@piori n. gov. pl

Anna Czaia, e-mail : da-poznan@piorin.gov.pl

Z powa2aniem


