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ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 
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                                Ostrów Mazowiecka 17 październik 2017 roku  

L.Dz.ZGK Sp. z o.o. / …………/ 2017 
  

Działając na podstawie  zarządzenia wewnętrznego nr 9/2016 z dnia 14-10-2016r.   w sprawie 

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, poniżej kwoty wyrażonej w art.4 pkt 8 

ustawy Pzp. Dział Logistyki i Usług Technicznych w/m zwraca się z Zapytaniem Ofertowym. 

                                                                                              Do wszystkich oferentów    
Dział Logistyki i Usług Technicznych 

w/m 

 

 

                                          Zapytanie ofertowe 

I.  Opis i wymagania przedmiotu zamówienia.                                      

 Dostawa nowego ciągnika rolniczego  marki URSUS 3102, dla potrzeb Zakładu Gospo-

darki Komunalnej  w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.,      CPV 16700000-2 

1. ciągnik  powinien być fabrycznie nowy kompletny z homologacją, wyposażony w silnik diesla 

spełniający normy spalania przynajmniej Euro 3a. 

- silnik diesel Perkinsa, moc minimum 100 KM 

 - serwis mobilny, w okresie gwarancji bezpłatny dojazd 

- minimalny okres gwarancji 24 miesiące 

- W okresie gwarancyjnym Dostawca zobowiązuję się do bezpłatnego usunięcia usterek w     

terminie: 72 godziny od powiadomienia. 
 - rok budowy ciągnika  nie starszy jak 2016 – dopuszczamy nowy zarejestrowany  
- sprężarka, układ hamulcowy przystosowany do ciągnięcia przyczep 

- hak dolny i górny tylni , kule 

-dwa napędy. 

- klimatyzacja i ogrzewanie  

-ogrzewanie 

- radio z anteną i głośnikami 

- na dachu , nad kabiną kierowcy  światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego – led 

-reflektory robocze na dachu 

-wycieraczki przód i tył ze spryskiwaczami 

-obciążniki tył 320KG 

-rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej dwusekcyjny – cztery szybkozłącza 

- wyposażony w klucze apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, kamizelkę ostrzegawczą,  

- posiadający wszystkie dokumenty do rejestracji na terenie RP.( w przypadku niezarejestrowanego) 

II. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie ma dostarczyć 

Wykonawca 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1   

2. Podpisany Załącznik  Nr 2 Oświadczenia oferenta 

           

   

 

http://www.gkostrow.pl/
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3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może wymagać do przedstawienia następujących 

dokumentów:  Wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej, Zaświadczenie z 

urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, Zaświadczenie  z ZUS lub KRUS o 

niezaleganiu w składkach . 

 III. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami. 
1. Osoby do kontaktu:  

     Imię i nazwisko – tel./fax : Golanko Daniel 29-6453119,e- mail: d.golanko@gkostrow.pl   Dobroń-

ski Jan 29-6799808,  e-mail: j.dobronski@gkostrow.pl  

 IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 1. Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim. 

 2. Oferta powinna zawierać: 

  a) - imię i nazwisko, nazwę, i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty ,  (Zał. Nr1)  

  b) - własnoręczny podpis wykonawcy , bądź upoważnionego przedstawiciela, 

  c) - Podpisany Załącznik  Nr 2 Oświadczenia oferenta 

  d) - Oferta powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie i opisana : Dostawa nowego ciągnika 

rolniczego  marki URSUS 3102, dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej  w 

Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.,  : Nie otwierać przed 24-10-2017 godzina 10:10 

 e)  - jawne otwarcie ofert z udziałem komisji nastąpi : 24-10-2017  godzina 10:10 

V. Miejsce oraz termin składania ofert. 
 1. Oferty należy składać we wskazanym terminie: do: 24-10-2017 godzina 10:00 

   a) Pocztą, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego, pokój nr 3 – Sekretariat 

   b) Do ofert należy dołączyć katalogi, zdjęcia pojazdu 

VI. Opis oceny kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty. 
 1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada     

     ona wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu Ofertowym, oraz  zaoferował najniższą cenę.  

 2. Cena będzie stanowiła100% wagi oceny pojazdu. 

VII. Pozostałe informacje:  
1. Oferentowi nie przysługują  środki odwoławcze dotyczące procedury, ponieważ zapytanie 

przeprowadzone jest na podstawie regulaminu wewnętrznego. 

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na  etapie do 
podpisania umowy, bez podania przyczyny. 

3.Po otwarciu Ofert, Zamawiający może zwołać w celu ewentualnych wyjaśnień wszystkich 

oferentów lub rozmawiać z każdym z nich , zachowując jednocześnie warunek, że rozmowy będą się 

odbywały w obecności członków  komisji przetargowej. 

4. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się na stronie internetowej 

Zamawiającego www.gkostrow.pl w zakładce Zapytania ofertowe i otrzyma je Oferent, którego oferta 

zostanie wybrana. 

 5. Pozostali Oferenci dostaną powiadomienie o Wyborze najkorzystniejszej oferty pod warunkiem 

podania w ofercie adresu poczty elektronicznej. 

*Załącznikami do Oferty są : 

- Załącznik Nr 1 Formularz oferty 

- Załącznik Nr 2 Oświadczenia 

- Załącznik Nr 3 Wzór umowy 

 

                                                                                             Paweł Mieczkowski                                                                                                                                        

                                                                                                               Prezes Zarządu 

 

                                                                                                     ……………………………… 
     Pieczęć i podpis nieczytelny                                                                                                              
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