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iennictwa w Poznaniu

w. pio ri n. gov. pl/wi ori n/wiel kotrlolsl.lie:

osobrowego typu komblvan na potrzeby
in i Nasiennictwa w poznaniu.

zamowienia o szacunkowej uraftoSci ni2szej

rawo zam6wieri prublicznych jest prowiarlzone

wewnqtrznym i rergu lacjami Za rn awiajEcrego.

eresowanych zarn6wieniem wykonawc;6iw, 7_a

p<lSrednictwem strony www.

ante na
ofei 7am

3. Opis przednniotu [atrn6wienia
'e:

nieu2ywanego, ber:zwypadkowego i wolnego o,d wad
mochodu osobowego typu kombivan, spelniaja;rceg;o

wy, rok produkcji 20'19.
2) silnik benrzynovyy, c, pojemnosci 119g cm3- 1i3r99 cm3, rnoc min. 7s KW

n/minivan.

h: 5.

o6
8) Skrzynia bieg6vU, manualna, S_stopniowa,

9) Wspomaganie dkladu kierowniczego.

10) PojemnoSc zbiornika paliwa: min. 50 dcm3,

glllglggUGr n ie z a m 6w ien ia,



, E:SP lub rownowa2ne.

Zer,a z przodu pojazdu.

litr,5w.

a.

qwlecieizimie.

cz;y, radio.

( dobrej jako6ci, bezzapachowe)

in. 2 lala, powloki lakiernicze i per-forar;jg

kie niezbqdne dokumenty do dollonania

23)sanrochcd pofruinien posiadac wymagane pzepisami obrowiqzujqcego l)rawia ertes;ty,
certyfikaty, itp.

24) Hak holownic;iy - wskazany

4. Tenmin wykonani[ zamowienia
Termin realiz:acjizbmowienia do 30, 10.2O1g r.

at, Lv,

kresie przedmiotu zamowienia,

lci, oraz k,lmpetencje i do6wiadczenre

ra - zgodrriie z warunkami opisanymr w

zaw0clowe

zaPYtaniu

noSci 14 rjni.

zy po stronie wykrcniawcow.

towania tre6ci oferty

i zam6urienia (wyprelniony Forrnularz r:rfeftowy',zatqcznik nr 1), oraz nagtqpr.rjqce dokumenty:

- prcdpisize umowg kuprha/sprz eda2 na przedmiot zam6wienra.

- s;pecyfikacjg technicznI samochodow potwierdzaiqcil ymagania zamawia,iqcego,



a atesty, cerlyfikaty, itp.

dokumentow niezbqdnych do rejestracji i

Gosprodarczej lulb KRS (nrax 3 mies. rccl claty

(zalepznik nr 2 do zapytania),

7. Zasady wsp6lprifcy, kt6re bgdq zawarte w umowie.

wo na podstawie umowv pisemnej, opisr,rjqcej

fertowym. Wykonawca zobowiqzuje siq rJo

obq/y wymienionitr/e w ofercie. Zniarry w tym
ceg0.

y ustalajq wynagrodzenie ryczaltowe brutto,
i od claty otrzvmania przez Z..amawiajafcego

konto Wykorrawcy wskazane na fakturzer.)t tquvwy vvDndzirrle na IaKturzet.3) Podstawq wyst:lwienia faktury przez wykonawcq jest protok6l k,ohcowy orcbioru
zamowieniir.

8. Proces i kryterla rlvyboru Wykonawcy
oferty bqdq najpierw [orJdane ocenie formalnej - zze wzglqdu na. kompletnosi ofertv, oraz

enia, ol,ysponowania odpowiedni, potun.lirt"rn
Inansowia do wykonania zarn6wienia. \A/ tynr
oo sprawdzenia poclanych informacii.

i wybr:,ru najkorzystniejszej ofefty. Kryteriunr
yzej opisane warunki formalne bqdzie lil<:,zna

u zamowienier. istosowanie matematycznycl.t

wE zars;adQ ooeny ofert.. Za najkorzystniejsz;1

szq lic;:bg punkt6w obliczony,oh w oparoriu o
stawionych inforrnacjach. Oferta wypelnii,rjqca

makr;ymalnq liczbq punkt6w. pozostialynr

przyl:,isana zostanie odpowiednio mnieisza

Krytteria oceny ol'ert _ o/a obliczana wedlug wzoru:



Cena oferoWana minimalna

Cena badaqej oferly brutto
Uzyskana iloSri pu 'ow oaoanej oterty zostanie pomnpzona pzez wagg tego kryterium =

traktowany jako wprtos6 punktowa oferly w kryterium cena ofertv.

ow badanej oferty zosta
100 %. Wynik

Realizacjia z ia zostanie powiepona wyk.nawcy, kt6rego oferta uzyska na,iwyzszq
ilo5c punl(ow.

i9. Termin i miejsc{ zlo2enia oferty nh realizacig'vw. zam6wienia
oferta powinna odpdwiada6 w pelni nd zaovtanie ofeftowe, powinna okreslac wykonawca

...__._ r,i_ rvrrrilrt lvvtqld|td ulEllq u
oznaczony okres, nit$ dluzszy jednak :niz kolejne 30 dni. o fakcie tym zamawiajqcy
powiadomi Wy a ci podejmq dpcyzjg, czy przedlu2ajqwa2noS6 oferty.

trl.Zalqczniki.

1. Zalqcznik nr 1 - f larz oferlowy.

qv v vy Nvt tdvvuv

dnie z fonmularzem ofeftowym stanowiqcym

ego.

. 15.00 na adres:

asiennictlva w poznaniu,

rin.gov.pf

e-mailem wraz z zeskanowa nymi zalqcznikami

liczone ja(o spelnienie warunku dotrzynnania

ny w tym postgpowaniu musi zalqczyc do

isemnq (oryginalnq) wersjq oferly wraz z

ftowego u0ziela:

da-poznan@piorin. gov. pl

inu rozpodzyna siq wraz z uplywem terminu

moz,e pr4edlu2yc termin zwiqzania oterlq o

powazantem

2. Zalqcznik nr Z - umowy.


