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Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
SAMOCHÓD PEUGEOT EXPERT FURGON

WYPOSAZENIE STANDARDOWE MODELU EXPERT FURGON PREMIUM LONG
3 gniazda 12V (2 x przód, 1 x tył)
ABS + AFU + HILL ASSIST (wspomaganie ruszania na wzniesieniu),
ESP + ASR
Centralny zamek, selektywne blokowanie drzwi
Coffee Break Alert - system monitorowania czasu jazdy
Czujnik niezapietych pasów bezpieczenstwa
Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie
Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne (kat
otwarcia 180°) z zamkiem
Felgi stalowe szare 16" z czarnymi półkołpakami
Fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacja na wysokosc, w
odcinku ledzwiowym, pochylenia oparcia
Kierownica ze wspomaganiem elektro-hydraulicznym,
regulowana na wysokosc i głebokosc
Klimatyzacja manualna
Kluczyk z pilotem
Koło zapasowe pełnowymiarowe
Lusterka boczne zewnetrzne sterowane elektrycznie i
podgrzewane
Ławka pasazera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem
Pakiet Widocznosc: automatyczny włacznik reflektorów (czujnik
zmierzchu), wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu)
Pasy bezpieczenstwa trzypunktowe, regulowane na wysokosc, z
napinaczami pirotechnicznymi (z ogranicznikiem napiecia dla
foteli bocznych)
Poduszki bezpieczenstwa czołowe dla kierowcy i pasazera.
Podwójna dla pasazera z mozliwoscia odłaczenia
Podwyzszona ładownosc (tylko dla wersji z silnikiem 2,0 BHDi 120

KM S&S i wersji LONG)
Przegroda pełna blaszana
Regulator i ogranicznik predkosci
System radiowy RD6: zestaw głosnomówiacy Bluetooth , gniazdo
USB, 4 HP
Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna
Szyby boczne sterowane elektrycznie
Tapicerka tkanina Curitiba Triton Meltem łaczona z ekoskóra
Carla
Uchwyty do mocowania ładunku (6 na podłodze dla wersji
Compact i Standard, 8 rozmieszczonych po przestrzeni
ładunkowej dla Long)
Wyłozenie podłogi w kabinie kierowcy tworzywem (TPO)
Zawieszenie przednie: Pseudo MacPherson
Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukosnie
Zegary wskazników LCD picto
Zewnetrzne elementy nadwozia w kolorze czarnym: zderzaki,
boczne listwy, obudowy lusterek, klamki
„ lub równoważna” maszyna

W cenie urządzeń zawiera się dostawa do siedziby przedsiębiorstwa.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
1. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji dostaw sprzętu
2. Czas realizacji zamówienia:20 maja 2021 r.

3. Kryteria oceny oferty
100% cena

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Punktacja od 0 do 100. Waga 100%

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Cena (C): 100% -wartość punktowa kryterium „cena” (max 100 pkt.) wyliczona według wzoru:
najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert
C = ---------------------------------------------------------------x 100 pkt.
cena netto wskazana w badanej ofercie

Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi który utrzyma największa sumę punktów oferty liczoną
według wzoru : Suma punktów oferty= C

6. Termin składania ofert
Oferta powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl. Oferty
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę w formie skanu podpisaną przez osobę upoważnioną proszę przesłać na adres:
biuro@transwer.eu;
8. Termin realizacji umowy
14 dni od daty złożenia oferty

9. Kontakt w sprawie składania ofert
Ela Flicińska tel. 532-828-841 biuro@transwer.eu;

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
Nie dotyczy

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

Nie dotyczy
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

