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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Zamawiający. 

Nazwa: Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                                                                

Adres: 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A    

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz.  7
00

 - 15
00

 

Numer telefonu: 81 886 80 00      

Numer faksu: 81 886 80 00 

Adres strony internetowej: www.mzk.pulawy.pl  

Adres poczty elektronicznej: mzk@mzk.pulawy.pl  

KRS: 0000023006 

NIP: 716-00-04-826 

REGON: 430964995 

Konto bankowe: PEKAO I O/Puławy Nr 55124024121111000036107083 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Podstawą prawną opracowania Zapytania ofertowego jest „Regulamin udzielania zamówień 

publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych”, zwany dalej Regulaminem. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury pełnej. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: § 8 pkt 1 Regulaminu.   

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym zastosowanie mają przepisy 

Regulaminu. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego nie 

wcześniej niż w roku 2019 samochodu osobowego segmentu B z nadwoziem typu crossover dla 

Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach, ul. Dęblińska 2A, 24-100 Puławy. 

2. Pojazd musi posiadać homologację oraz spełniać wszelkie wymagania wynikające z aktualnie  

obowiązującego prawa dopuszczające pojazd do ruchu. 

3. Wymagana specyfikacja techniczna pojazdu jest zawarta w Formularzu ofertowym, który stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 34100000-8 – samochody 

osobowe. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.  

1. Wykonawca ma obowiązek wypełnić Formularz ofertowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić w kolumnie nr 3 Formularza ofertowego specyfikację 

techniczną oferowanego pojazdu z uwzględnieniem minimalnych wymagań Zamawiającego 

określonych w kolumnie nr 2 niniejszego formularza. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedstawić cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w Formularzu 

ofertowym. 

4. Ceną oferty jest wartość oferty netto powiększona o podatek od towarów i usług  (VAT). 

5. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega zmianom przez okres obowiązywania umowy 

6. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.. 

7. Cena może być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie opusty, rabaty powinny być 

od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, 

bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 
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8. Cenę należy obliczyć, zgodnie z obowiązującymi w dniu złożenia oferty przepisami prawa. 

9. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyklucza 

się możliwość jakichkolwiek roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia 

elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. 

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Składana oferta powinna obejmować cały zakres rzeczowy 

i ilościowy przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, 

zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym 

dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

wykonawcy. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

12. Dokumenty składane w ofercie: 

13.1. Wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru Zamawiającego – 

załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego. 

13.2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk ze strony internetowej CI KRS) lub 

aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk 

ze strony internetowej CEIDG) oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli 

składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i 

zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo). 

13. Sposób zaadresowania oferty. 

14.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert. 

14.2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego oraz 

oznaczone w sposób następujący: 

„Oferta – Oznaczenie sprawy: TT/2019/08.” 

14. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, do dnia 2019-12-06 do godz. 10:00.                                                                                                                        

Oferty zostaną otwarte dnia 2019-12-06 do godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego. 

 

V. Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy. 

1. Oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym, 

zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

3. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.  

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 

oferty podając w szczególności: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, a 

także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert. 

5. Zamawiający może odstąpić od prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub unieważnić 

postępowanie bez podania przyczyny. 

6. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest kierownik 

Działu Technicznego Ryszard Górecki tel. 695 616 257 w godzinach pracy Zamawiającego. 

 

VI. Załączniki. 

1. Formularz ofertowy. 

2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 

 

 Puławy, dnia 2019-12-02                                                                                         Zatwierdzam 

                                                                                                                                     Prezes Zarządu 

                                                                                                                                     Piotr Konieczny                                                                                                                                        


