Stary Dzików, dn. 15.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na zakup Samochodu dostawczego ze skrzynią
samowyładowczą w ramach realizacji operacji „Zakup nowoczesnego środka transportu służącego do
przewożenia żywej ryby w gospodarstwie rybackim ,,Miłków".” współfinansowanej ze środków Unii
Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w
Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Zamawiający:
Janina Cierpisz
ul. Jana III Sobieskiego 33
37-632 Stary Dzików
tel. 606-630-833
e-mail: janina.cierpisz@gmail.com

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFERTY:
Samochód dostawczy ze skrzynią samowyładowczą powinien posiadać następujące parametry
techniczne:
− DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA: 3,5 TONY;
− KONFIGURACJA OSI: 4x2;
− MOC I TYP SILNIKA:
F1C 180CV EURO VI HD SILNIK 3,0;
− RODZAJ SKRZYNI BIEGÓW:
6 - biegowa manualna;
− ROZSTAW OSI: 3750 mm;
− STRONA RUCHU:
Ruch prawostronny, kierownica po lewej stronie;
− Typ przedniego zawieszenia: Drążki skrętne QUAD – TOR;
− TYP TYLNEGO ZAWIESZENIA: Zawieszenie mechaniczne;
− WERSJA NADWOZIOWA:
Podwozie z kabiną.
Skrzynia samowyładowcza winna być z możliwością montażu sprzętu do transportu żywych ryb.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
do 5 czerwca 2020 roku .

KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
W oparciu o następujące kryteria:
Cena za usługę - 100%

PLANOWANY TERMIN ZAKUPU
Październik/Listopad 2020 rok

WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM
Z możliwości udzielenia zamówienia ofertowego wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
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przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
➢ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
➢ posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
➢ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
➢ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

FORMA SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy składać korzystając z jednej z poniższych możliwości:
1. Osobiście lub pocztą : Janina Cierpisz ,ul. Jana III Sobieskiego 33, 37-632 Stary Dzików
2. Elektronicznie na adres e-mail: janina.cierpisz@gmail.com
W przypadku gdy w wyznaczonym terminie nie wpłyną oferty związane z zapytaniem ofertowym,
zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub za pomocą
poczty elektronicznej.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzielane będą pod numerem telefonu 606-630-833 oraz adresem email:
janina.cierpisz@gmail.com
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do złożenia
zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE PRZY SKŁADANIU OFERT:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 1.

Właściciel:

Janina Cierpisz
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

…………………………………………………………………………..
(dane dostawcy lub wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Niniejszym oświadczam, że pomiędzy........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(dane/imię i nazwisko dostawcy lub wykonawcy) lub osobami upoważnionymi do reprezentowania
dostawcy lub wykonawcy,
a Janiną Cierpisz zam. przy ul. Jana III Sobieskiego 33, 37-632 Stary Dzików lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jej imieniu oraz osobami wykonującymi w jej imieniu
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy lub
wykonawcy usług występują/nie występują1 powiązania kapitałowe lub osobowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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.......................................................

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

miejsce i data

czytelny podpis osoby upoważnionej
do podpisania oświadczenia

Niepotrzebne skreślić
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