
Zaproszenie dc

1. Zam4wiajqcy

, 60-166 Poznari

oN 6342984

1 868-58-84,

e-mail: !n-qov. pl stro

2. Przedmiot ienia / nazwa
Zakup fabrycznie nowego samoc

Poznah, 27.08.2019 r

skNadania rt Nr 6/201Q

at Ochrony RoSl i Nasiennictwa !u Poznaniu

o zainteresowanych zam6wieniem wyk.onawcow, za

u osobowego typu komblvan na potrzeby
ktoratu Ochron RoSliin i N.lasiefrnictwa w poznaniu.

postgpowanie w rawie zamowiQnia o szacunkowej warlo6ci nizszej
art- 4 pkt. 8 Prawo zamilwieh publicznych jest prowaozone

m6wien Publiczn o raz wewnqtr4n ym i reg u lacj a m i ZamawiaiEceg o.

WojewoQzki lnspekt

ul. GrunWaldzka 250

oo Kwoty oKresloneJ

zgodnie zPrawem Z

poSrednicfiwem stron

jest skierowane

WWW.

o, bezwyqadkowego i wolnego od wad
obowego typu kombivan, spetnia,iq.cych

cji 2019

1460 cm3 - 1700 cff13, moc rnin. 95 KM.

6) Liclba dzwi: 4tS.

7) Nolma ernisji spatin: EURO 6.

8) Skrzynia biegoqv: manualna, 5-

9) ws[omaganie kierown

1O)Pojemno$6 zbiqrnika patiwa: min. fO O"m,

NIP 77e-r1-72..446,

t. 061 86Q-59-00, f.



12)Ppduszki por4lietrzne dla ki

19) Ga6nica z horpotogacjq, tr6jkqt

20)Dywany w kalinie pasazerskiej

21)Gr,ivaranr:ja nzi: silnik i podze

rejestracji i dofuszczenia do

23)Samoch,5d pofuinien nosiart:

WVmaOanlm jest, aby Wykonawca w)
- prowadzi dzialalno56 gospodarczq w

"-r-Yr-JYvv vvl\wl

- specyfikacjg technicznE samochodow cE wyntr a g a nia )Zamawiajqceg o,

ASR, ESP lub r6wnowazne.

pasazera z ptV.odu pojazdu.

18) P$lnowymiarc{we kolo zapasowe

el0ment6w napwozia - wg prodr

22)Samoch6d ppwinien posiada6

ce jazdq w lecie i zimie.

owe ( dobrej jako6ci, bezzapachowe)

y - min. 2 lata, powlrcki lakiernicze i per-forar:iq

nta.

wszystkie nie2bgdne dokumenty do dokonania

ne pzepiqami obowiqzuiqcego prawa atesty,

tv r

resie przedmiotql zam6wienia,

;ci, oraz kompefencje i do6wiadczenie zawoclowe

z 
Y/varunkami opisanymi w zapytaniu

lezy po stronie wykonawc6w.

otowania tre6ci oferty

zam6wienia (wypelniony Formularz ofertowy _



- aktualny wypis z Centralnego Rej

wystawiQnia),

prawa atesty, gertyfikaty, itp.

ch dokumeritow niezbgdnych do rejestracji i

Dzial. Gospodarcze. lulc KRS (max 3 mies. od claty

do zapytania),

niu ofeftcrwyml Wykonawca zobowiqzuje siQ do

osobq/y w/mienionq/e w ofercie. Zmiany w tym

a strony ustalaj{ wynagrodzenie ryczaltowe brutto,

14 dni od dat[t otrzymania pvez Zamawiajqcego

y (zalqczniN nr 2

, kt6re bgdq

e bqdzie

rarte w umowie.

orazowo na popstawie umowy pisemnej, opisujqcej

wykonania zamowi

zakresie wymagajq

?.).'^ 
w{fonanie n

wymogi zawarte niniejszym zap

ia bezpoSrednio

mnej zgody Z

Wynagrqdzenir= ie ptatne w ciqg

prawidtoyvo wysta ej faktury, prze

3) Podstawal ia faktury

zamowienia.

wyboru

miotu zam6wi

nizej ustdlone

w n.1*yLr=y,t, , iu wymagania

na konto Wlkonawcy wskazane na fakturze.

z Wykonawcq jest protok6l kohcowy cldbioru

alnej - ze viJzglqdu na: kompletnoSc oferty oraz

adczenia, dys pon owa n i a od powied n i rn pote ncj atem

ciq finansowq do wykonania zam6wienia. W tym

poddane ocenie

ia wiedzy i

oraz zdo

y rezerwuje sobie do sprawdzenia pc,danych informacji.

nastqpnie po najkorzystniejszej oferly. Kryterium

jszej oferty spelni wy2ej opisfane warunki formalne bqdzie lqczna

anie calo6ci iotu zam6vVienia. Stosowanie matematyr;znych

ofert, stanowi awowq zasa{g oceny oferL. Za najkorzystrriejszq

a, ktora uzyska liczbE punktow obliczonycfr w oparciu o
okreslone w przedstawionyQh informacjach. Oferta wypelniajzlca

yma maksy4alnq liczbq punktow. Pozostalym

wymaganta erialne przypisfna zostanie odpowiednio mniejsza

sza) liczba pun

- cena oferty 100 % obliczona wedlug wzoru:



Ce

Cena ofero' rana minimalna brutto

------j--------- x 100

ej oferty bruttoCena bada

loSrl pun

rik bgdzir

zannowie

.' """j","1
'rnnia oopl

zywac osJ

r 1 rio nini

imV OrzesJ

ki lnspek.l

tldzka 251

68-ti8-84,

e bvc nrzj

ejelwk{
>2enia oll

iJl przec

ri, jeSli ni

h inform

istracyjn

t6w badanej ofert

traktowany jako lr

ia zostanie powie

> zNo2enia oferty r

lwiada6 w pelni n

obq do kontaktu

ejszego zapylania

yla6 do 6.09.2019

tonat Ochrony Ro

)8, 60-166 Pozna

e-mail: da-pozn

:slana listem, faks

l2dej z tych form

3fty. Wykonawca

podpisaniem ur

: dostarczyt jej wc;

rcji na temat zapyt

' (061)860-59-28

' zostanie pomnozona przez wagq tegc

artoSc punl,,towa oferty w kryterium cena

zona Wykonawpy, kt6rego oferta uzysk

r realizacjq ww; zam6wienia

r zapytanie ofe(owe, powinna okre6lai

- zgodnie z formularzem ofertowym

rfertowego.

. godz. 15.00 na adres:

;lin i Nasiennicfwa w Poznaniu,

n@piorin.gov.$l

m lub e-mailem Wrazz zeskanowanyrni

lqdzie liczone j{ko spetnienie warunku

wybrany w tyni postqpowaniu musi

owy pisenrnq (oryginalnq) wersjq of

teJ

rnia ofertowego fdziela.

e-mail : da-poznQn@piorin. gov.pl
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rna oferty.

yska najwyzszq

Wykonawcq

stanowiqcym
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efty wraz z
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