
111) 
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROk,IN I NASIENNICTWA 

w Bydgoszczy 
PIOR 

Bydgoszcz 2021.09.22 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Zamawiajqcy : Wojewodzki Inspektorat Ochrony Rollin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, 

ul. Cieplicka 7 zaprasza do udziaiu w postcpowaniu na: "dostawa samochodu osobowego 
dla WIORIN w Bydgoszczy" 

2. Opis przedmiotu zamowienia podany jest w tabeli ponitej: 

L.P. PARAMETRY SAMOCHODU 

1.  Rok produkcji 2017 lub mlodszy 

2.  Rodzaj pojazdu osobowy 

3.  Ilo§e miejsc 5 

4.  Hoge biegow 5 

5.  Typ nadwozia kombi 

6.  Kolor zewnqtrzny bialy 

7.  Liczba drzwi 5 

8.  Napcd przedni 

9.  Typ silnika diesel 

10 Pojemnoge silnika minimum 1461 

11 Moc silnika (KM) minimalnie 66 

12 Przebieg maksymalnie 95.000 

13 Pozostale wymagania ABS z systemem wspomagania naglego hamowania, 

Airbag - 4 sztuki (czolowe poduszki kierowcy i pasaZera, 

boczne 	poduszki 	- 	przod),elektrycznie 	sterowanie 

lusterek bocznych, czujnik cignienia w oponach, drzwi 
boczne prawe przesuwane z otwieranq szyby, hak 
immobilizer, bluetooth, obsluga telefonu i radia przy 

kierownicy, system kontroli toru jazdy ESC z funkcj4 

zapobiegania poglizgowi Mt przy ruszaniu ASR, szyby 
przednie podnoszone elektrycznie, wspomaganie ukladu 

kierowniczego, zamek centralny z pilotem, gwiatla 

przeciwmgielne, klimatyzacja, aktualnie zrobiony rozrzqd 

z pompg wody oraz przeglad okresowy tj. wymiana oleju 

i fIltrow, dodatkowo komplet opon zimowych, drzwi 

odsuwane 	obustronnie 	(lewe 	i 	prawe), 	nawigacja 

i kamera cofania. 

3. Termin wykonania zamowienia:  do 15 paidziernika 2021 r. 

4. Zamawiajqcy ustala nastcpujqce kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

Kryterium „cena": znaczenie - 100 %. 

5. W postepowaniu o udzielenie zamowienia korespondencja (pytania, zawiadomienia, inne) 

migdzy Zamawiajacym i wykonawcq odbywae siq bccizie drop elektronicznq 

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Rollin i Nasiennictwa w Bydgoszczy 
ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz 

tel. 52 360-96-41, fax: 52 379-78-28 
wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl  

piorinvv.pliwiorinikuiawsko-pomorskie/  



da-bydgoszcz@piorin.gov.pl  lub pisemnie. 
6. Osoba upowkniona do kontaktu z wykonawcami 

Agata Wroblewska tel. 52/3609637, 41, mail: da-bydgoszcz@piorin.gov.pl  

7. Spos6b przygotowania oferty: 
1) Oferty sporzgdzone w jqzyku polskim naleZy przekazywa6 do Zamawiajgcego w jednej z 

poni2szych form: 
a) drogq 	elektroniczny 	(podpisany skan, 	podpis 	elektroniczny) 	na 	adres: 

wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl   
b) pisemnie (pocztg, kurierem lub osobiScie) - w zamknietej kopercie oznaczonej nazwg 

postcpowania - do siedziby Zamawiajgego na adres: 
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Rollin i Nasiennictwa w Bydgoszcz, 
ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz (sekretariat) 

2) Oferta powinna by6 podpisana przez Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji 
okreSlonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobq upowkniong do 
sktadania oSwiadczen jego imieniu. 

3) Oferty zlo2one po wyznaczonym terminie nie bcclq rozpatrywane. 
8. Termin skladania ofert 

Oferty naleZy zio2ya do dnia 30 wrzesnia 2021r. do godz. 10.00 
9.  Zamawiajgy zastrzega sobie prawo: 

1) odrzucenia oferty, kt6ra nie spelni okreSlonych przez Zamawiajgego wymagari, 

2) wezwania Wykonawcy do zfolenia wyjaSnien w zakresie ceny, ktora bcdzie budzila 

wqtpliwoSci Zamawiajgego, 
3) wezwania Wykonawcy do zbkenia wyjagnieli treSci oferty zawierajgcej informacje budzge 

wqtpliwoSci Zamawiajgego, 
4) wezwania do zlo2enia ofert dodatkowych, w przypadku gdy zostang zbkone dwie lub wicej 

ofert o takiej samej cenie lub z takim samym bilansem ceny i pozostalych kryteriow oceny 

ofert, 
5) uniewknienia postqpowania. 

10. W zalgzeniu do zaproszenia przesylamy. 
1) formularz ofertowy, 
2) projekt umowy. 



miejscowoge, data 

nazwa wykonawcy, pieczco firmowa 

adres 

OFERTA 

NA DOSTAWI SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA WIORIN W BYDGOSZCZY 

PRZY UL. CIEPLICKIEJ 7 

L.P. PARAMETRY SAMOCHODU 

1.  Marka 

2.  Rok produkcji 

3.  Rodzaj pojazdu 

4.  11o§e miejsc 

5.  Ilok biegow 

6.  Typ nadwozia 

7.  Kolor zewnetrzny 

8.  Liczba drzwi 

9.  Nam! 

10 Typ silnika 

11 Pojemno§e silnika 

12 Moc silnika (KM) 

13 Przebieg 

14 Pozostale wymagania 

WartoSt zamowienia wynosi: 	 zi brutto 

(slownie• 	
 
) 

Termin dostawy: do 15 paidziernika 2021 r. 

Termin zaplaty :  do 14 paidziernika 2021 r. 

podpis osoby upowa2nionej 



Projekt umowy 
na dostawg samochodu osobowego 
dla WIORIN w Bydgoszczy 

UMOWA 
zawarta w dniu 	pomiedzy 

Wojewodzkim Inspektoratem Ochrony Rollin i Nasiennictwa w Bydgoszczy,  ul. Cieplicka 7, 

85-377 Bydgoszcz, NIP 967-11-36-257, Regon 093034877, zwanym w tregci umowy Kupujqcym, 

ktorego reprezentuje: 
••• ••• INN III  ••• ••• ••• •••  •1111 ••• 	••• 	11.• ••• •I•  ••• ..... 

a: firmq 	 zwanq dalej Sprzedawcq, ktorego reprezentuje: 

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ION •••  ••• ••• ••• •N• 	••• •10•1 •••• 

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zarnowien publicznych ( Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiajgcy i Wykonawca, okreglani dalej rownie2 indywidualnie 

„Strong"  lub tqcznie  „Stronami",  zawierajq Umowc o nastcpujqcej tre§ci: 

§1 
Przedmiotem zamowienia jest zobowiqzanie sic przez Sprzedawcg do dokonania w terminie do dnia 

15 paklziernika 2021 r. dostawy samochodu osobowego wg specyfikacji podanej poni2ej i zgodnie z 

ofertg cenowg z dnia 	 r. 

L.P. PARAMETRY SAMOCHODU 

1.  Marka 

2.  Rok produkcji 

3.  Rodzaj pojazdu 

4.  Ilo§e miejsc 

5.  Ilo§e biegow 

6.  Typ nadwozia 

7.  Kolor zewnetrzny 

8.  Liczba drzwi 

9.  Napcd 

10 Typ silnika 

11 Pojemno§e silnika 

12 Moc silnika (KM) 

13 Przebieg 

14 Pozostale wymagania 

§2 
1. Wartok zamowienia ustala sic na kwote brutto 	  zi (slownie: 	  ). 



2. Nale2noge zostanie uregulowana przelewem na konto bankowe Sprzedawcy do dnia 14 

paidziernika 2021 r. 

§3 
Odbior przedmiotu zamowienia nastqpi w siedzibie Sprzedawcy na podstawie protokolu podpisanego 

przez upowanionego przedstawiciela Kupufticego i Sprzedawcy. 

§4 
1. Sprzedawca potwierdza, iz powy2szy samochod znajduje sic w dobrym stanie technicznym, 

nie zawiera wad fizycznych pomniejszajqcych jego wartoge, jest wolny od wad prawnych, 
nie jest obciq2ony prawami na rzecz °sob trzecich oraz w stosunku do niego nie toczq sic 
2adne postepowania, ktorego przedmiotem jest ten pojazd, ani nie stanowi on rownie2 

przedmiotu zabezpieczenia. 

§5 

1. Strony postanawiajq, 2e obowiqzujqcq je formy odszkodowania stanowiq kary umowne. 

2. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy, okreMonego w niniejszej umowie, Sprzedajgcy 

zaplaci Kupujgcemu kart umownq w wysokoki 0,02 % od wartoki zamowienia za ka2dy dziefi 

zwtoki. 

3. Mo2liwe jest dochodzenie odszkodowania z tytulu szkod przewy2szajqcych kary umowne na 

zasadach ogolnych. 

§6 
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2nogci. 

§7 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
2. Spory jakie mom wynikn# z realizacji umowy strony poddajq rozstrzygnicciu Sqdu 

wlagciwego dla Kupujcicego. 

§8 
Umowc sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym jeden dla Sprzedawcy, dwa dla 

Kupujgcego. 

KUPUJ4CY 	 SPRZEDAWCA 
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