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5542945449
Gzin, ul. Bohaterów 11, 86-070 Dąbrowa
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5/FWI-C19/2021/279

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu dostawczego Renault Master FWD Pack Clim 3,5T
L3 2.3 dCi 150 E6 z zabudową aluminiową typu skrzynia otwarta:
 Samochód nowy
 Rok produkcji: 2021
 Kolor: biały lub szary urban
 Wersja 3 miejscowa
 Napęd na przód
 Norma emisji spalin: EURO 6
 Ilość koni mechanicznych: min. 150 KM
 Długość zabudowy aluminiowej (przestrzeń ładunkowa): 4850 mm
 Szerokość zabudowy aluminiowej (przestrzeń ładunkowa): 2200 mm
 Wysokość zabudowy aluminiowej (przestrzeń ładunkowa): 400 mm
 Burty boczne zabudowy aluminiowej w całości (bez podziału)
 Zabudowa wyposażona w belki aluminiowe boczne pod skrzynią ładunkową – osłony
antyrowerowe
 Zabudowa wyposażona w osłonę ściany tylnej kabiny kierowcy
 Podłoga zabudowy ze sklejki antypoślizgowej wodoodpornej
 Zabudowa wyposażona w minimum po 6 punktów do mocowania na stronę
 Skrzynia z tworzywa na narzędzia i pasy zamontowana pod zabudową aluminiową – 2 szt. –
po obydwu stronach auta.
 Rodzaj paliwa: Olej napędowy
 Maksymalna masa całkowita pojazdu: do 3,5t
 Światła do jazdy dziennej LED
 Centralny zamek sterowany z pilota
 Klimatyzacja minimum manualna
 Lusterka zewnętrzne o wydłużonych ramionach
 Minimum jedna poduszka powietrzna (kierowcy)
 System kontroli trakcji
 pakiet MediaNav Evolution z DAB
 Tempomat









Zamykany schowek na konsoli centralnej
Szyby przednie otwierane elektrycznie
Koło zapasowe pełnowymiarowe
Koła o średnicy min. 16"
Koła tylne: pojedyncze
Chlapacze przednie
Gwarancja min. 24 miesiące

Lub równoważne
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć firmy, które:
- prowadzą działalność gospodarczą na terenie UE oraz posiadają serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
- zaoferują przedmiot zapytania odpowiadający parametrom i wyposażeniu w pełni
odpowiadający danym zawartym w opisie przedmiotu.
Przedmiot zamówienia musi posiadać gwarancję minimum 24 miesięczną. Po stronie Wykonawcy
będzie zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji.
3. Kryteria oceny oferty
Cena: podana cena powinna być stała, tzn. iż nie ulegnie zmianie. Ponadto powinna zawierać koszty
bezpośrednie i pośrednie, które Oferent uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego
dostarczenia przedmiotu zamówienia,
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Najniższa cena brutto – 100%
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:
(C min/C bof) x 100 = ilość punktów
C min – najniższa zaoferowana cena brutto
C bof – cena brutto badanej oferty
Maksymalna ilość punktów: 100
6. Termin składania ofert
Oferty należy składać w ciągu 7 dni od ogłoszenia zamówienia na stronie www.tarr.org.pl
7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: ac@palisadapolska.pl
8. Termin realizacji umowy
Dostarczenie przedmiotu zamówienia do 31.08.2021r

9. Kontakt w sprawie składania ofert
Adam Cieśliński
Tel. 733570000
E-mail: ac@palisadapolska.pl
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
podawania uzasadnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy
podpisanej z wykonawcą m.in. w zakresie terminu dostawy, terminu płatności oraz wyposażenia
pojazdu za porozumieniem stron.
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.

