
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa AUTO-SERWIS KOSMALSKA-BOGUMIŁA 
KOSMALSKA 

NIP 8881746955 

Adres siedziby PIKUTKOWO 14A, 87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI 

Nr wniosku o powierzenie grantu 1/FWI-C19/2020/969 

 

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup samochodu z zabudową laweta 
 
-rok produkcji -2018 
-marka- FIAT 
-paliwo-olej napędowy 
-moc silnika-180KM 
-pojemność silnika-2300  
-skrzynia biegów-manualna 
-ilość miejsc-3 
-kolor- biały 
-centralny zamek 
-dwumiejscowe siedzenia pasażerów z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa 
-poduszka powietrzna kierowcy 
-pełnowymiarowe koło zapasowe 
-światła dzienne 
-ESP,ASR 
-lusterka boczne na wysięgniku 2200mm 
-bak paliwa powiększony do 120L 
-zawieszenie wzmocnione do ciężkich zabudów 
-klimatyzacja automatyczna  
-elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne 
-deska rozdzielcza ‘’TECHNO’’ 
-radio CD-MP3 bluetooth z dotykowym ekranem 
-uniwersalny uchwyt do urządzeń mobilnych 
-półka pod sufitem 
-tempomat z ogranicznikiem prędkości  
-gniazdo USB 
-platforma o wymiarach 5,10x2,10m 
-trapy załadowcze z antypoślizgowych profili o dużej wytrzymałości  (dł.2.50m) 
-wypełnienie podłogi z paneli aliminiowych  



-oświetlenie obrysowe LED 
-wciągarka elektryczna Kangaroo Winch 1200 na wózku przesuwnym 
-pilot zdalnego sterowania wciągarki 
-hak do holowania przyczepy + moduł do instalacji elektrycznej 
-ściana grodziowa z przykręcanym hakiem do transportu przyczepy na pokładzie z gniazdem   

12v 
 -Osłona przeciw rowerzystom aluminiowa 
-elektrycznie sterowane szyby przednie 
-immobilizer  FIAT 
-kierowca z regulacją wysokości  
-fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją podparcia odcinka lędźwiowego 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, 
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe 

 
W ubieganiu o udzielenie zamówienia mogą brać udział  podmioty  spełniające warunki: 

 
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie 
przedmiotu zamówienia , 
-posiadają wiedzę gwarantującą prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia . 

3. Kryteria oceny oferty 

 
CENA BRUTTO -100% 
 

 
 
 

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny oferty 

 
Kryterium cena brutto. Cena oferty musi zawierac  wszystkie koszty, które ma ponieść 
zamawiający przy zakupie przedmiotu zamówienia .(waluta PLN) 

 
 
 

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 
 
 
 

6. Termin składania ofert 

Oferta powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl 
 
 

        7. Miejsce i sposób składania ofert  



 
Miejsce składania ofert. Auto-Serwis Kosmalska-Bogumiła Kosmalska Pikutkowo 14a ,  
87-880 Brześć Kujawski 

            Pocztę elektroniczną na adres  kosmalska@op.pl 

       8. Termin realizacji umowy 

Do dnia26.01.2021 
 
 

9. Kontakt w sprawie składania ofert 

 
               Bogumiła Kosmalska tel.539098444 

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo  
z zamawiającym. 

 

Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je 

przewidział: 

 

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w   wyniku przeprowadzonego postępowania o   
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy 

 
 

 
 

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje 

 
 
 
 
 

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 
wymaga lub dopuszcza ich składanie 

 
 

 
 

 


