Powiat Siemiatycki

Siemiatycze, 2017-07-14

Ul. Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
OR.2630.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Powiat Siemiatycki, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
(nazwa zamawiającego)

zaprasza do złożenia oferty na dostawę samochodu osobowego

Marki – Toyota

Avensis na potrzeby Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2016 r. lub
w 2017r., wolnego od wad konstrukcyjnych materiałowych, wykonawczych i prawnych
samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.
2. Przedmiot zamówienia zostanie odebrany przez zamawiającego z salonu dostawcy, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Samochód w dniu odbioru musi być
wyposażony w ogumienie odpowiednie do panujących warunków atmosferycznych.
3. Samochód musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce
przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych.
Dostarczony samochód musi posiadać świadectwo homologacji i wymagane dokumenty (kartę
pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną) umożliwiające rejestrację
pojazdu.
4. Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i musi mieć
kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.
5. Odległość miejsca serwisowania od siedziby zamawiającego nie może być większa niż 150
km.
6. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji korzystniejszych warunków w zakresie
wyposażenia z wybranym wykonawcą, bez zmiany na wyższą, ceny zaproponowanej
w ofercie.
I. Warunki zamówienia:
1. W sprawach realizacji umowy Strony porozumiewają się za pomocą telefonu, faxu lub
e-maila. Nr tel. 85 6566512; fax 85 6566501; e-mail – zp@siemiatycze.pl
2. Wykonawca w trakcie odbioru przedstawi samochód w sposób pozwalający na ocenę
zgodności z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczonego
przedmiotu zamówienia.

II. Termin realizacji zamówienia:
1. Dostawę należy zrealizować do dnia 04.08.2017 r.

III. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 19 lipca 2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Starostwa
w Punkcie Obsługi

Klienta parter

lub przesłać e-mail na adres : zp@siemiatycze.pl

lub faxem na numer 85 6566501.

IV. Warunki płatności:
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
zgodnie z ofertą.
2. Wykonawca przedstawi cenę w kwocie brutto za przedmiot zamówienia.
3. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie, nie podlegają podwyższeniu.
4. Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy po dostawie i przyjęciu
przedmiotu zamówienia.
5. Należność uregulowana będzie na podstawie wystawionej faktury VAT, przelewem
bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
6. Stwierdzenie w fakturze niezgodności ceny artykułu z ofertą Wykonawcy lub innych
nieprawidłowości upoważnia do zwrotu faktury bez księgowania.
7. Płatność za przedmiot oferty nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
faktury wraz z protokołem odbioru samochodu.

V. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Walentyna Tararuj tel. 85 6566512, p. 209 IIp.
VI. Kryteria oceny ofert i ich waga: cena – 100%.
Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaoferuje

najniższą cenę oraz

zaproponuje

wymagania

przedmiot

zamówienia

spełniający

wszystkie

opisane

w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
VII. Dodatkowe informacje
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania zakupu w przypadku
wątpliwości dotyczących rzetelności oferty i prawdziwości danych zawartych w w/w tabeli.

Starosta Siemiatycki
Jan Zalewski

