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Zapytanie ofertowe
(dotyczy zamówienia na używany średni samochód ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rumy)
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
NIP: 745-181-20-28
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4x4 oraz blokadą tylnego i przedniego mostu,
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Podstawowe wymagania:
- bezwypadkowy,
- rok produkcji nie wcześniej niż 1995,
- oryginalny pojazd pożarniczy,
- min. Moc silnika 240 km,
- pojemność silnika min. 5958 cm3
- skrzynia biegów manualna,
- kierownica fabrycznie montowana po lewej stronie pojazdu,
- kabina 9-cio osobowa,
- przebieg max. 160 000 km,
- brak śladów korozji na karoserii,
- kolor czerwony bez ubytków lakieru,
- opony min. R 22,5, maksymalne zużycie bieżnika 30%,
Wyposażenie:
-wspomaganie kierownicy,
- autopompa min. 1600l/min,
- zbiornik wody o pojemności min. 1600 l,
- zwijadło szybkiego natarcia
- tablica sterująca pracą autopompy (manometr, manowakuometr),
- wysuwany maszt oświetleniowy,
- sygnalizacja świetlno-ostrzegawcza,
-webasto - ogrzewanie postojowe,
- szperacz oświetleniowy przedni,
- uchwyty pod aparaty powietrzne min. 7 szt.,
- mocowanie na drabinę na dachu pojazdu,
- skrzynia narzędziowa na dachu pojazdu,
- oświetlenie boczne pola pracy pojazdu,
- oświetlenie : kabiny kierowcy, załogi i schowków bocznych na sprzęt,
- na bokach pojazdu skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi, wykonane z materiału
odpornego na korozję,
- światła przeciwmgłowe,
Wymagania dodatkowe- dokumenty dostarczone przed podpisaniem umowy:
- w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy musi posiadać komplet dokumentów niezbędnych
PONIŻEJ 30 000 EURO

PONIŻEJ 30 000 EURO
do rejestracji pojazdu, jako samochodu specjalnego, przeznaczenie pożarnicze,
- pojazd musi być ubezpieczony w Polsce-polisa,

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 21 grudnia 2017 roku.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
ewidencja@ug-dzwierzuty.pl , faksem na nr: 89 621 12 33, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd
Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty do dnia 12 grudnia 2017 r. do godz. 15:00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13 grudnia 2017 r., a oferent, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie
poinformowany drogą e-mailową.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Oferent, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany drogą e-mailową.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Kobylińska pod numerem telefonu 89 621 04 00 oraz adresem email:
ewidencja@ug-dzwierzuty.pl
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Data składania ofert:
2017-12-12 15:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikujący

Urząd Gminy w Dźwierzutach

Wytworzył

Kobylińska Joanna

Publikujący

Krzysztof Kołakowski 2017-12-04 13:01:00

Modyfikował(a)

Krzysztof Kołakowski 2017-12-13 14:47:54

Rejestr zmian
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