
Ruciane – Nida, dnia 10.11.2020r.   
 

  
  
  
  

…………………………......                                                                              
……………………………..  

                                                                          ……………………………..  
                                                                          ……………………………..  
  
  

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 na: „Zakup i dostawę nowego samochodu dostawczego  do 

3.5 tony”.  
  
1. Szacowana wartość zamówienia: do 75.000,00zł brutto.  
    (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)  
  

2. Określenie trybu zamówienia.  
Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30.000euro, 
wprowadzonego zarządzeniem nr 1/2020 z dnia 30.01.2020 r. przez Prezesa Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Rucianem – Nidzie Spółka z o. o.  
  

3. Nazwa i adres zamawiającego.  
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem – Nidzie Sp. z o.o. 
Ul. Leśna 10  
12-220 Ruciane – Nida 
NIP …………………… 
KRS…………………. 
 tel. 87/423-18-98 
 e-mail:  
oczyszczalnia@poczta.onet.pl  
strona internetowa:    
www.zuk-rucianenida.pl 
  
4. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego samochodu dostawczego  do 
3.5 tony o następujących parametrach:  

a. Samochód nowy z rocznika 2020 r.  

b. Układ napędowy:  



- silnik DISEL od 1400 do 1900 cm,  
- skrzynia manualna 5 biegowa,     

            - napęd na przednią oś,  
- nadwozie typu L2H1:  

- zabudowa typu furgon (blaszak),  
- ilość miejsc minimum 2 ,  
- długość pojazdu L2 - 4753 mm, zwiększona ładowność – wersja XL 
- podłoga przestrzeni bagażowej pokryta tworzywem sztucznym, 
- 6 punktów mocowania ładunku w podłodze, 
- długość przestrzeni ładunkowej – od 2000 do 2800,  
- szerokość przestrzeni ładunkowej – 1068 do 1490,  
- prawe drzwi przesuwne nieprzeszklone,  
- tylne drzwi skrzydłowe, asymetryczne, nieprzeszklone,  
- ładowność 800 kg – 1200 kg,  

d. Wyposażenie minimum:  
- klimatyzacja manualna  
- poduszka powietrzna czołowa kierowcy,  
- fotele przednie standardowe, 
- fotel kierowcy plus podłokietnik z regulacją wzdłużną, pochylenia oparcia i wysokości, oraz 

manualną regulacją odcinka lędźwiowego, 
- fotel pasażera bez podłokietnika z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia,  
- zagłówki z przodu z regulacją wysokości, 
- osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera bez lusterek, 
- lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i ogrzewane, 
- przednie szyby sterowane elektrycznie, 
- przednie pasy z napinaczami (kierowca i pasażer z prawej), 
- ostrzeżenie o braku zapiętych pasów kierowcy, 
- pełna stalowa przegroda przestrzeni ładunkowej, 
- lewy panel nieprzeszklony, 
- system kontroli stabilności ESP oraz ABS, 
- hamulec postojowy mechaniczny, 
- tempomat elektroniczny z ogranicznikiem prędkości, 
- koło kierownicy z tworzywa sztucznego, 
- wspomaganie układu kierowniczego,  
- przyciski sterowania w kierownicy, 
- wyświetlacz kierowcy tekstowy monochromatyczny, 
- automatyczny włącznik świateł, 
- przednie reflektory halogenowe, 
- immobiliser,  
- centralny zamek,     
- dwa komplety kluczyków,  
- opony 195/65R15 SL 91H BW HW3 (tylko z XiAA), 
- kołpaki małe osłaniające piastę, 
- koła stalowe 15”” (tylko z XiAA), 



- koła stalowe 16”” (tylko z XiAB/XiAE), 
- koło zapasowe stalowe 15”” (tylko z kołami RRP), 

- koło zapasowe stalowe 16”” (tylko z kołami RRY), 

- opony o niskim oporze toczenia 205/60R16XL 96H BW HW1 VAR1 (tylko z XiAB/XiAE) 

-  podnośnik, klucz do kół.  

e. Dodatkowe wymogi:  

- udzielenie minimum 20 miesięcznej gwarancji sprzedającego po jego zakupie,  
- autoryzowany serwis dostępny na terenie woj. Warmińsko-Mazurskiego,  
- samochód musi być przygotowany do rejestracji,  
- samochód serwisowany w ASO,  
- możliwość skorzystania z trzydniowej jazdy próbnej,  
- udostępnienie samochodu przed zakupem w celu przeprowadzenia badania stanu          

technicznego pojazdu,  
- książka gwarancyjna lub dokumenty potwierdzające wykonane prace przy samochodzie         

(książka obsługi, faktury)  
- pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy,         

posiadać aktualne badania techniczne,  
- pojazd winien stanowić prawo własności oferenta lub oferent winien być uprawniony do         

sprzedaży tego pojazdu przez prawnego właściciela,  
- pojazd nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia, w tym w szczególności         

zabezpieczenia bankowego, ani być obciążony prawami na rzecz osób trzecich.  

5. Opis sposobu przygotowania oferty:  
a. Każdy Wykonawca może złożyć więcej niż jedną ofertę.  
b. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z załącznikami.  
c. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń 

woli Wykonawcy.  
d. Wraz z oferta należy złożyć dokumentację fotograficzną wraz z podstawową          

specyfikacja techniczną pojazdu pokazującą parametry wymienione w opisie 
przedmiotu zamówienia.  

e. W cenie wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie nakłady         
finansowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym między 
innymi koszt dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.  

6. Termin realizacji zamówienia:  
    - 7 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.  

7. Kryterium oceny ofert:  
    a. Cena oferty – 80%  
        Oferta z najniższą ceną dostanie maksymalną liczbę punków. Pozostałe oferty będą           
liczone wg. algorytmu: cena minimalna/ cena badanej oferty x 80%     
 b. Rok produkcji pojazdu – 10% 

- rok produkcji: 2020 – 10 pkt  
    c. Przebieg pojazdu – 10%  

    - przebieg pojazdu poniżej 50 km – 10 pkt  



8. Miejsce i termin składania ofert.  
a. Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 17.11.2020 roku         

do godz. 10:00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres:  
  
                              Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem – Nidzie Sp. z o.o.  
                                                               ul. Leśna 10  
                                                        12-220 Ruciane - Nida  

b. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowania w następujący sposób:     
Zapytanie ofertowe na dot. zakupu nowego samochodu dostawczego do 3.5 tony.  

c. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2020r. o godzinie 10:15 w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej przy ul. Leśnej 10 w pokoju nr 3.  

d. Wykonawca w ofercie powinien podać cenę netto i cenę brutto.  

e. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy,  musi być podpisana przez osoby       
uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

f. Podpisy na ofercie muszą być czytelne, a w przypadku podpisu nieczytelnego 
opatrzone imienną pieczątką.  

g. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny za wykonanie Przedmiotu      
zamówienia.  

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego  
Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.zuk-
rucianenida.pl Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez 
podania uzasadnienia.  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



………………..................                                
Miejscowość i data  

  

FORMULARZ OFERTOWY  

  

Imię i nazwisko Wykonawcy:………………………………..………………………………… 

Adres Wykonawcy: ..…………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………  

Adres e-mail: ……………………………………………………….………………………..…  

  

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę nowego samochodu 
dostawczego do 3.5 tony Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 
zawartymi w zapytaniu ofertowym za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

Wynagrodzenie netto: ……………………..zł   

(słownie: …………………………………………………………………………………/100 ),  

plus podatek VAT: ………………………zł         

(słownie: …………………………………………………………………………………./100),   

Łączne wynagrodzenie brutto: ……………………………zł (słownie: 
…………………………………………………………………………………./100).  

  

Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego oraz oferowane przez 
Wykonawcę:  

  

L.p  

  

NAZWA PARAMETRU TECHNICZNEGO  
(MINIMALNE WYMAGANIA WYKONAWCY)  

  

WYPEŁNIA  
WYKONAWCA: TAK/NIE  

LUB OFERTOWANE  
PARAMETRY  
TECHNICZNE  

  
  

PARAMETRY TECHNICZNE UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DO 3,5T:  
  

1  Marka    

2  Model    



3  Typ samochodu    

4  Kolor samochodu    

5  Rok produkcji    

 

6  Przebieg maksymalnie 200 000 km.    

7  Pojemność silnika    

8  Moc silnika    

9  Dopuszczalna masa całkowita do 3,5t.    

10  Rodzaj paliwa: olej napędowy    

11  Skrzynia manualna - 6 biegowa    

12  Zabudowa typu furgon (blaszak) – 3 osobowy    

13  Długość przestrzeni ładunkowej    

14  Szerokość przestrzeni ładunkowej    

15  Napęd na przednią oś    

16  Odsuwane drzwi boczne    

17  Dwustronnie otwierane drzwi tylne    

18  Ładowność 1100 kg – 1500 kg    

19  Klimatyzacja    

20  Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera    

21  Tylne czujniki parkowania lub kamera cofania    

22  ABS    



23  ESP    

24  Wspomaganie układu kierowniczego    

25  Autoalarm    

26  Immobiliser    

27  Centralny zamek    

28  2 kpl. kluczy    

29  Pełnowymiarowe koło zapasowe, podnośnik, klucz do 
kół  

  

30  Spełnia warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, 
homologacja, karta pojazdu  

  

31  Samochód jest zarejestrowany w Polsce (ważne 
badania techniczne i ubezpieczenie), lub 
przygotowany do rejestracji  

  

32  Sprawny technicznie i gotowy do użytkowania 
(samochód nie może być uszkodzony)  

  

  
  
  
jednocześnie oświadczam że,  

1. Spełniam warunki stawiane w zapytaniu ofertowym z dn. ……11.2020r. r.   

2. Zapoznałem się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do 
nich zastrzeżeń.  

3. W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie  i 
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.  

  

  

  

  

………………………                                                           ……………………………..  
          ( miejscowość, data)                                                                                                         ( czytelny podpis osoby uprawnionej)  



  

  

  
PROJEKT UMOWY  

na: „Zakup i dostawę nowego samochodu dostawczego do 3.5 tony”. Nr 
ZGK /     / 2020  

zawarta w dniu ………………r. pomiędzy :    
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rucianem - Nidzie Spółka z o. o. przy ul. Leśnej 10, 
NIP: 849-159-32-02 reprezentowanym przez:   
1) Prezesa Zarządu ZGK Sp. z o. o.      -      Zbigniewa Nadrowskiego 
2) Głównego Księgowego  ZGK Sp. z o. o.  -  Ewą Kamińską zwanym dalej 

Zamawiającym           
 a   

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą   
  

Umowa zostaje zawarta na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30.000euro, 
wprowadzonego zarządzeniem nr 1/2020 z dnia 30.01.2020r. przez Prezesa Zarządu Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Rucianem - Nida; Strony postanawiają:  
  

Przedmiot umowy  
                                                                         § 1  
 1. Wykonawca, jako sprzedający w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa dostarczy        
na własny koszt i sprzeda Zamawiającemu, jako kupującemu, nowy samochód      dostawczy 
do 3,5t., którego parametry, dane techniczne i własności użytkowe spełniają      wymagania 
określone szczegółowo w zapytaniu ofertowym oraz w złożonym przez      Wykonawcę 
formularzu ofertowym:  

a) Marka: ……….  

b) Model: ………. 

c) Typ samochodu: …………………….  

d) Rok produkcji: ………………………  

e) Stan licznika: ………………………..  

f) Pojemność silnika: …………………..  

g) Dowód rejestracyjny seria: ………….  

h) Karta pojazdu seria: …………………  

i) Nr identyfikacyjny: …………………..  

2. Zamawiający nabywa od Wykonawcy prawo własności dostarczonego samochodu      
dostawczego do 3,5t z dniem jego odbioru.  



  

§ 2  

1. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia w      
zakresie obsługi technicznej dostarczonego przedmiotu zamówienia dla dwóch      pracowników 
wyznaczonych przez Zamawiającego, na terenie Zamawiającego.  

2. Dostawa samochodu nastąpi na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce, tj. parking 

przy ul. Leśnej 10 w Rucianem - Nida.  

  
Odbiór  

§ 3  

1. Wykonawca oświadcza, że samochód dostawczy wskazany w § 1 niniejszej umowy      
stanowi jego własność i jest wolny od wad fizycznych i prawnych, w szczególności nie jest      
obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani      
zabezpieczenia, co wykonawca gwarantuje.  

2. Wydanie Zamawiającemu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi komisyjnie, 
na      podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego spisanego przez strony w dniu dostawy, tj.       
najpóźniej do dnia ………….. .  

3. Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy będzie przeprowadzony      
przez Wykonawcę pokaz działania samochodu i stwierdzenie w protokole zdawczo –      
odbiorczym, poprawności jego funkcjonowania.  

4. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą samochodu zawiadomi      
Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy, przy czym dostawa nastąpi wyłącznie w dzień      
roboczy, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 12:00.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu technicznego dostarczonego na      
miejsce wskazane przez Zamawiającego samochodu oraz kontroli urządzeń w nim      
zamontowanych, przed podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru samochodu zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający      
odmówi odbioru samochodu, a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.  

7.  Za dokonanie dostawy samochodu strony uważają obustronne podpisanie protokołu      
zdawczo – odbiorczego, w którym nie zostaną stwierdzone wady.  

  

Warunki rękojmi i gwarancji 
§ 4  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne samochodu.  

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość      
związanych z tym kosztów.  

  

§ 5  

1. Na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji   
(gwarancja obejmuje przede wszystkim: silnik, skrzynię biegów, układ napędowy).      



Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu      
zamówienia.  

2. Zgłoszenia awarii w okresie gwarancji będą dokonywane telefonicznie,  lub   mailowo w dni 
powszednie w godzinach od 8:00 do 15:30. Czas reakcji ustala się do dwóch dni roboczych 
od momentu zgłoszenia awarii (dotyczy podzespołów objętych gwarancją). Jeżeli okres 
naprawy od dnia zgłoszenia do usunięcia awarii będzie dłuższy  niż 14 dni, Zamawiający ma 
prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku   Wykonawca zwróci Zamawiającemu 
zapłaconą cenę nabycia pojazdu a Zamawiający wyda samochód.  

3. W przypadku, gdy w okresie gwarancji naprawa nie może być dokonana w siedzibie      
Zamawiającego, Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny oraz pokryje koszty      
dojazdu (transportu) samochodu do serwisu.  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w      
ust. 1 jeżeli reklamował wadę lub usterkę w przedmiocie umowy przed upływem terminu      
gwarancji.  

Wynagrodzenie  

§ 6  

1. Za wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z  § 1 ust. 1 Zamawiający zapłaci      
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: Wynagrodzenie netto: 
……………………….zł   

    (słownie: …………………………………………………………………..…………../100 ),     

plus podatek VAT: ……………………..zł         

    (słownie: ………………………………………………………………………………./100),   

   Łączne wynagrodzenie brutto: ………………….zł  

   (słownie: ………………………………………………………………………………../100).  

2. Strony postanawiają, że cena określona w ust. 1 nie może ulec zmianie.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę,      w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury i przedmiotu zamówienia,      na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

4. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

5. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca może żądać zapłaty odsetek      
ustawowych.  

Kary umowne  
§ 7  

Wykonawca oświadcza, że ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone 
szkody, będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

§ 8  

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zastrzegają sobie 
możliwość dochodzenia kar umownych w niżej wyszczególnionych przypadkach i 
wysokościach:  

1) Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne:  



a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie   

        Zamawiającego, w wysokości 10% całkowitej wartości netto zamówienia, określonej          
w § 6 ust. 1  niniejszej umowy,  

2) Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:  

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie         
Wykonawcy w wysokości 10% całkowitej wartości netto zamówienia, określonej         
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,  

b) za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy samochodu nie dostarczonego w terminie           
określonym w § 3 ust. 2, w wysokości 1% wartości netto określonej w § 6 ust. 1         
niniejszej umowy,  

c) za każdy dzień usuwania wad w okresie gwarancji w wysokości 1% wartości netto           
określonej w § 6 ust.1 niniejszej umowy,  

    e) za okres usuwania wad w okresie gwarancji.  
 

Zmiana / odstąpienie od umowy  
§ 9  

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
  

§ 10  

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, gdy:  

1) Wykonawca po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego i po upływie dodatkowego      
pięciodniowego terminu nie usunie wad samochodu,  

2) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości w terminie 30 dni od      
powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.  

  

Postanowienia końcowe  

§ 11  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Strony w okresie związania umową oraz w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązują się      
wzajemnie informować o każdej zmianie adresu siedziby. Korespondencję wysłaną na taki      
adres siedziby uważa się za doręczoną.     

  

§ 12 
 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej 
ze Stron.  
   
  

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

        ( Zamawiający )                                                                ( Wykonawca ) 


