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ZAPYTANIE OFBRTOWB Nr 1/10/2014 WDA
1. Przedmiot zam6wienia I nazwa

Zakup czterech samochod6w osobowych dla terenowych komorek organizacyjnych WIOR|N Poznari

Podstawa - niniejsze postqpowanie w sprawie zamowienia o szacunkowej warto6ci ni2szej od kwoty
okre6lonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamowieh publicznych (ponizej 30.000 euro netto), jest
prowadzone zgodnie z Prawem Zam6wieri Publicznych oraz wewnqtrznymi regulacjamiZamawiajqcego.

Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do zainteresowanych zam6wieni,em wykonawc6w, oraz
publikowane na stronie internetowejZamawiajqcego http://bip.wiorin-poznan.nv.pl w zakladce ,,zam6wienia
publiczne", stanowiqc jednoczeSnie zaproszenie do skladania ofert przez ws;zystkich potencjalnych
Wykonawcow za i nteresowa nych n i niejszym zapytan iem.

2. Opis przedmiotu zam6wienia
4 Samochody osobowe marki Fiat Punto

3. Przedmiot zamowienia - Przedmiot zamowienia obeimuie:

Zadanienrl-4:.
4 samochody osobowe Fiat Punto o pojemnoS6 silnika benzynowego minimum 1200 cm'
bezwypadkowe, fabrycznie nowe, wolne od wad.

Dodatkowe wymagania zamawiajqcego dotyczqce zadania nr 1- 4'.

1. Rok produkcji: 2014

2. lloSc drzwi.4l5

3. Tylna kanapa dzielona 60140

4. Moc maksymalna: minimum 65 KM

5. Gwarancja: minimum 24 miesiqce

6. Wspomaganie ukladu kierowniczego

7. Poduszka powietrzna kierowcy i pasazera

B. Centralny zamek

9. Kolor nadwozia dowolny

10. Klimatyzacja manualna

'l'1, Trojkqt ostrzegawczy

12, GaSnica proszkowa z homologacjE

13. Pelnowymiarowe kolo zapasowe

Zamawiaiqcy dopuszcza skladanie ofert na calo6c przedmiotu zam6wienia lub na poszczegolne zadania.

krvterium naikorzvstnieisza cena iednostkowa.

Termin wykonania zam6wienia : 1.12.20'14 r.



Wymagania formalne wobec wykonawcow

Wymaganym jest, aby Wykonawca wykazal,2e'.
prowadzi dzialalnosc w zakresie sprzeda2y samochodow marki Fiat,
wystawifakturg przelewowq z terminem platnoSci ( 21 dni ),
posiada koncesjq na sprzedaz samochodow ,

- przeslanie dokumentow niezbqdnych do rejestracji samochod6w, niezbgdne do odbioru samochod6w
(po dokonaniu wyboru Wykonawcy).

CiqZar wykazania spetnienia ww. wymog ow le2y po stronie wykonawcow

4. Wytyczne dla wykonawc6w dot. przygotowania tre5ci oferty

Ofeda powinna zawierac ponizsze informacje:
- cenQ jednostkowq za wykonanie zamowienia (wypelniony Formularz ofeftowy - zalqcznik nr 1)

oraz nastqpujqce dokumenty:
- kserokopie koncesji na sprzeda2 samochodow,
- wypis z Centralnego Rejestru DzialalnoSci Gospodarczej lub KRS,
- wzor umowy kupna/sprzeda2y,
- wzor upowaznienia do odbioru samochodow,

Jezeli podmiot/osoba ubiegajqca siQ o zamowienie prowadzi dzialalno66 gospodarczq to wowczas
niezbqdne iestzalqczenie aktualnego wypisu z Centralnego Rejestru Dzial. Gospodarczej lub KRS (max 3
mies. od daty wystawienia).

5. Zasady wsp6lpracy:
Zamowienie realizowane bgdzie jednorazowo. Wykonawca zobowiqzuje siq do wykonania zamowienia
bezposrednio przez osobg/y wymienionqle w ofercie. Zmiany w tym zakresie wyrnagajq pisemnej zgody
Zamawiajqcego.

6, Proces i kryteria wyboru Wykonawcy
Ofefty bqdq najpierw poddane ocenie formalnej - ze wzglqdu na: kompletno6c oferly oraz potwierdzenie
posiadania wiedzy i doSwiadczenia, dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym i osobowym
oraz zdolnosciq finansowq do wykonania zam6wienia. W tym zakresie Zamawiajqcy rezerwuje sobie prawo
do sprawdzenia podanych informacji.

Zamawiaiqcy dokona nastgpnie por6wnania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru
najkorzystniejszej oferty spelniajqcej wyZe) opisane warunki formalne bqdzie cena za wykonanie
przedmiotu zamowienia.

Kryteria oceny ofert - najni2sza cena jednostkowa oferty - 100 o/o

r zadaf - wq krvterium
naikorzvstnieisza cena iednostkowa

7. Terrnin imiejsce zlo2enia oferty na realizacjg ww.zam6wienia
Oferta powinna odpowiada6 w pelni na zapytanie ofertowe, powinna okre6lac Wykonawce oraz wskazywac
osobq do kontaktu - zgodnie zformularzem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty prosimy przesylac do 30,10.2014 r. godz. 14.00 na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony RoSlin i

Nasiennictwa w Poznaniu ul. Grunwaldzka 2508, 60-166 Poznah, z dopiskiem ,,Zakup samochod6w
osobowych na potrzeby terenowych kom6rek organizacyjnych WIORIN Poznah"

Oferta moze byc przeslana listem, faksem lub e-mailem wtaz z zeskanowanymi zalqcznikami i otrzymanie
jej w kazdej z tych form bqdzie liczone jako spelnienie warunku dotrzymania terminu zlo2enia oferty.



Wykonawca wybrany w tym poptqpowaniu musi zalqczyc do dokumentacji przed podpisaniem umowy
pisemnq wersjq oferty wrazzzalqcznikami, je6li nie dostarczyl jej wczeSniej.

8. Termin zwiqzania z ofertq
Termin zwiqzania z ofertq - 30 dni. Bieg termin u rozpoczyna siq wraz z uplywem terminu oznaczonego na
skladanie oferl. Zamawiajqcy moze przedlu2yl wymog termin zwiqzania ofertq o oznaczony okres, nie
dlu2szy jednak niz kolejne 30 dni. O fakcie tym Zamawiajqcy powiadomi Wykonawc6w, a ci podejmq
decyzjq, czy przedluZajq wa2no50 oferty.

Oferta wybranego wykonawcy, ktora byfa przesfana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostac
zalqczona w oryginale po pozytywnym rozpalrzeniu ofedy a przed zlozeniem zamowienia przez
Zamawiajqcego.

Dane Zamawiajqcego do nadeslania ofert:

Wojewodzki Inspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250 B,
60-166 Poznafi, z dopiskiem ,,Zakup samochod6w osobowych na potrzeby terenowych kom6rek
organizacyjnych WIORiN Poznan" tel/fax 61 8605928, email: da-poznan@piorin.gov.pl
Dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego udziela:

Katarzy na Malac h ows ka, e-mai ! : da-pozna n@p iori n. g ov. pl

Anna Czaia, e-mail: da-poznan@piorin.gov. pl
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