ZKSOOC.5543.10.2018

Jędrzejów dnia 15.11.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dot.złożenia oferty zakupu używanego samochodu lekkiego pożarniczego przez Gminę
Jędrzejów” z przeznaczeniem dla OSP w Sudole w postepowaniu o udzielenie zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro.

Zamawiający:
Gmina Jędrzejów
Ul.11 Listopada 33a
28-300 Jędrzejów
NIP 656-22-13-098
Tel. 41 386-10-10
Fax. 41 386-12-68

I.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sudole z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.
Opis zamówienia stanowi załącznik Nr.1 do niniejszego zapytania ofertowego, który zawiera
szczegółowy opis samochodu.

Dokumenty, jakie należy załączyć do oferty:
1.Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr2
do niniejszego zapytania ofertowego;
2.wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy- załącznik nr4.

II.Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia : do 28.11.2018r.

III.Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300
Jędrzejów, pok.nr 12 (sekretariat),osobiście lub w formie elektronicznej na adres :
jedrzejow@umjedrzejow.pl do dnia 19.11.2018r. do godz.12.00
Oferty złożone po upływie w/w terminu nie zostaną rozpatrzone.
IV.Termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2018r. o godz.12.30 Urzędzie Miejskim w
Jędrzejowie,ul.11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów,pok.12
V. Sposób obliczania ceny oferty
1. W formularzu ofertowym wykonawca podaje cenę ryczałtową brutto.
2.Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
VI. Sposób oceny ofert
1. Cena-waga kryterium 100 %
2. Oferta spełniająca wszystkie warunki niniejszego zapytania ofertowego oraz
zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
VII. Osoba po stronie Zamawiającego uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do
kontaktu jest Jacek Lato tel.41 386 10-10 wew.151 lub adres e-mailowyjacek.lato@umjedrzejow.pl
VIII. Sposób przygotowania oferty
1.Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2
do zapytania ofertowego w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Oferta oraz wszystkie załączniki musza być podpisane (czytelnie lub z pieczątka imienną)
przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu. Wszelkie poprawki lub zmiany
w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę
upoważnioną.
3.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
4.Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie i zamieścić na niej następujące informacje:
nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie: „Oferta na zakup używanego samochodu
lekkiego pożarniczego przez Gminę Jędrzejów” z przeznaczeniem dla OSP w Sudole.
5.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6.Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym zostanie odrzucona przez Zamawiającego

IX.Informacje o formalnościach
1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi pisemnie lub
telefonicznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
2.Zamawiajacy zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o
wyborze Wykonawcy, jednak nie później niż w terminie związania ofertą.
3.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
X. wykaz załączników
1. Załącznik nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik nr 2-formularz ofertowy;
3.załącznik nr 4-kosztorys ofertowy;

