ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

Happy-car Przemyslaw Osielski
891-138-39-32
Sikorskiego 29 87-700 Aleksandrow Kuj.
3/FWI-C19/2020/207

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego zgodnie z zamieszczoną
poniżej specyfikacją :
-Samochod osobowy marki Renault Clio Zen TCE LPG g.2021
Układ hamulcowy Hamulce tylne (typ, średnica): tarcze wentylowane 260 / bębny
9" Hamulce przednie (typ, średnica): tarcze wentylowane 258 Koła i opony Opony
standardowe: 195/55 R16 87 H Dopuszczalna masa całkowita Maksymalna masa
całkowita zespołu pojazdów (kg): 2509 Maksymalna masa przyczepy bez hamulca
(kg): 575 Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 900 Maksymalna
ładowność (kg): 401 Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):
1174 Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1629 Silnik Filtr cząstek stałych:
FAP Ilość zaworów: 12 Typ wtrysku paliwa: wielopunktowy Procedura
homologacji: 1 Moc maksymalna kW (KM): 74 (100) Protokół homologacji: WLTP
Maksymalny moment obrotowy w Nm: 160 Rodzaj paliwa: benzyna / LPG Ilość
cylindrów: 3 Norma emisji spalin: EURO6 DFull Pojemność skokowa (cm3): 999
Wymiary Zwis przedni: 830 Wysokość pojazdu nieobciążonego z bagażnikiem
dachowym (mm): bd Wysokość pojazdu nieobciążonego bez bagażnika (mm):
1440 Długość całkowita: 4050 Szerokość całkowita: 1798/1988 Wysokość progu
załadunku: 770 Maksymalna długość części ładunkowej: 1464 Wysokość pojazdu
pustego z drzwiami tylnymi lub klapą otwartą: 1979 Zwis tylny: 637 Dł. części
bagażowej na wysokości podłogi za tylną kanapą: bd Wysokość całkowita: 1440
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: 1988 Szerokość górnej części
bagażnika: bd Szerokość dolnej części bagażnika: 1037 Wysokość w świetle
tylnych drzwi: bd Dł. części bagażowej przy złożonej tylnej kanapie: 1464 Rozstaw
osi: 2583 Prześwit pojazdu: 135 Typ techniczny Typ techniczny:
RJABE2MT6UAAJA5200 Znak ekologiczny: bd Ilość miejsc siedzących: 5 Skrzynia
biegów Rodzaj skrzyni biegów: manualna Ilość biegów do przodu: 6 Pojemność
bagażnika (dm3) Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3): 284 Pojemność
przestrzeni bagażowej
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finasowej pozwalającej na relizację zamówienia

3. Kryteria oceny oferty

-podstawowym kryterium wyboru niniejszego zapytania jest cena netto

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

- cena netto - 100%
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
– Sprzedawca ,który zaproponuje najniższą cenę netto -100 %

6. Termin składania ofert
Oferta powinna być złożona w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia na stronie
www.tarr.org.pl
7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego .Oferta w formie skanu podpisaną przez osobę upoważnioną proszę przesłać na adres
; kontakt@happy-car.pl
8. Termin realizacji umowy
nie doyczy
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Przemyslaw Osielski
kontakt@happy-car.pl
nr tel.503-36-36-67
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
-zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego Postępowania bez
podania uzasadnienia -zmiany umowy mogą dotyczyć : -terminów realizacji zadania

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

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

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

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

