Stawiski, dnia 03 września 2018 roku
ORG.5543.4.2.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
do jednostki OSP Dzierzbia
Gmina Stawiski zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Zakup lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego do jednostki OSP Dzierzbia.
Tryb udzielenia zamówienia:
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2016r. poz. 2164 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Zarządzenia
Nr 104.2011 Burmistrza Stawisk z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ze zm.
I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, NIP 2910224677
tel. 86 278 55 11, fax 86 278 55 33

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do
jednostki OSP Dzierzbia.
2. W ramach realizacji niniejszego zamówienia należy dostarczyć lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy do jednostki OSP Dzierzbia o minimalnych parametrach:
1) samochód specjalny pożarniczy w kolorze czerwonym, zabudowa typu furgon;
2) rok produkcji: nie starszy niż 2008r.;
3) norma spalin: min. Euro 5;
4) kabina załogi: min. 6 osobowa;
5) oświetlenie specjalistyczne, urządzenia nagłaśniające, sygnały dźwiękowe i
świetlne pojazdu uprzywilejowanego;
6) zabudowa sprzętowa: podłoga i ściany z blachy aluminiowej, min. 1 półka
sprzętowa;
7) oświetlenie wnętrza LED.
3. Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca musi dołączyć swoją ofertę z opisem
pojazdu oraz poglądowymi zdjęciami.

II.

III. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
1. Oferent musi posiadać wymagane prawem kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 grudnia 2018 roku.
4. Informacja dotycząca płatności: do 14 dni od daty otrzymania faktury.
5. Z uwagi na różne źródła finansowania inwestycji, wymagana jest odrębna, trójstronna
umowa na dostawę pojazdu, pomiędzy: Wykonawcą a Gminą Stawiski oraz OSP
Dzierzbia.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty i opis sposobu obliczenia ceny:
1. Oferta powinna być złożona na załączonym do zapytania formularzu ofertowym.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania i składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową brutto zamówienia. Cena powinna
obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym.
4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub drogą pocztową)
w terminie podanym w rozdz. VI.
V. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną
i spełni wszystkie warunki ustalone w niniejszym zapytaniu.
2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru ofert najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa oferentów, którzy
złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
3. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przewyższać będzie cenę przewidzianą
w budżecie Projektu, Zamawiający podejmie z Wykonawcą pisemne negocjacje.
VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy złożyć do dnia 18 września 2018 roku do godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,
pok. nr 20.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2018 roku o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego w pokoju nr 20.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VII.

Informacje dodatkowe::
1. Dodatkowych informacji udzielają:
Iwona Niedźwiedzka lub Remigiusz Bikowski tel. 86 278 55 11.
2. O terminie zawarcia umowy Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą zostanie
poinformowany telefonicznie lub mailowo. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie
Zamawiającego, w najszybszym możliwym terminie.

VIII. Załączniki:
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2. Wzór umowy.
BURMISTRZ STAWISK
Krzysztof Rafałowski

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
nr ORG.5543.4.2.2018 z dnia 03.09.2018r.

_____________________
/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ORG.5543.4.2.2018 na zadanie pn. Zakup lekkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego do jednostki OSP Dzierzbia, oferujemy wykonanie
zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu za cenę
jednostkową:
Cena brutto oferowanego pojazdu:

__________________________________________________

Oświadczamy, że:
1) zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
2) zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do
nich zastrzeżeń,
3) w razie wybrania oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
opisanych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego,
4) udzielamy gwarancji licząc od daty dostawy, potwierdzonej protokołem zdawczoodbiorczym: w okresie ….. miesięcy na silnik i układ przeniesienia napędu, w okresie
…….. na zabudowę;
5) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,
6) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

_______________________________________
(data i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
nr ORG.5543.4.2.2018 z dnia 03.09.2018r.

WZÓR UMOWY
UMOWA NR ………
Zawarta w dniu ........................ w Stawiskach pomiędzy:
Gminą Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, NIP 2910224677, reprezentowaną przez
Krzysztofa Rafałowskiego – Burmistrza Stawisk, zwaną dalej „Zamawiającym”
oraz
Ochotniczą Strażą Pożarną w Dzierzbi, adres: 18-520 Stawiski, Dzierzbia 21 reprezentowaną przez:
Jarosława Urbanowskiego – Prezesa OSP,
zwaną dalej „OSP”
a
Firmą:…....................................................................................................................................................
.... …………………………………………………………………………………....
zwaną dalej „Wykonawcą” wyłonioną w trybie zapytania ofertowego o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn. Zakup
lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do jednostki OSP Dzierzbia.
2. W ramach realizacji zadania Wykonawca przeszkoli strażaków z obsługi dostarczonego sprzętu.
3. Oferta Wykonawcy złożona w dniu ….. oraz zapytanie ofertowe nr ORG.5543.4.2.2018 z dnia
03.09.2018r. stanowią integralną część umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie do dnia 20 grudnia 2018 roku.
§4
1. Za wykonanie zadania będącego przedmiotem umowy ustalono wynagrodzenie
w wysokości...............................zł brutto (słownie: …................................... złotych).
2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, który w ofercie uwzględnił
okoliczności mogące wpłynąć na koszty realizacji przyjętego do wykonania zadania.
3. Rozliczenie za dostawę sprzętu nastąpi w oparciu o fakturę, wystawioną na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego.
4. Wykonawca wraz z towarem wyda Zamawiającemu karty gwarancyjne, certyfikaty, instrukcje
dotyczące sposobu korzystania z rzeczy itp.
5. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 14 dni od jej doręczenia wraz z dokumentami będącymi
podstawą odbioru końcowego.
6. Fakturę należy wystawić w następujący sposób:
Nabywca:
Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, NIP: 2910224677
Odbiorca:
Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
§5
1. Strony wyrażają zgodę na płatność w dwóch transzach:
1) I transza – płatna z rachunku bankowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzbi na
kwotę………. na warunkach określonych w §4;
2) II transza – płatna z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Stawiskach na kwotę………..
na warunkach określonych w §4.
2. Strony zgodnie ustalają, że odbiór końcowy obejmuje wykonanie całości przedmiotu
zamówienia. Przy odbiorze będą przedstawiciele wszystkich Stron umowy.
3. Za datę odbioru uznaje się datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Ujawnienie wad lub usterek przy odbiorze wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru końcowego.
5. Podczas dokonywania odbioru przeprowadzona zostanie weryfikacja parametrów mająca na celu
wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania określone w
zamówieniu.

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, który zostanie dostarczony jest używany,
zabudowany na typie furgon, w pełni sprawny i gotowy do użycia oraz spełnia wymogi
bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno-użytkowe.
7. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki oraz braki nie dające się usunąć,
Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy w całości dotkniętej tymi wadami,
usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. Wówczas w protokole odbioru
zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu ich
dostarczenia, nie dłuższego niż 14 dni.
8. Po usunięciu wad i/lub usterek Wykonawca zgłosi zamawiającemu fakt ich usunięcia a
Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego wykonania dokona odbioru przedmiotu umowy. .
§6
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji licząc od dnia ostatecznego odbioru dostawy:
…. miesięcznej na silnik i układ przeniesienia napędu oraz ….. miesięcznej na zabudowę.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego z tytułu niedotrzymania terminu końcowego
wykonania przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego z tytułu nie usunięcia usterek i wad
w wyznaczonym terminie za każdy dzień zwłoki,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź rozwiązania
umowy z jego winy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn po stronie
Zamawiającego, bądź rozwiązania umowy z jego winy – w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego.
3. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy
przysługują odsetki ustawowe.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez wszystkie strony.
§9
Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadkach
przewidzianych we właściwych przepisach prawa. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
§11
Na wypadek sporu między stronami właściwy do jego rozpoznania będzie Sąd właściwy dla miejsca
siedziby Zamawiającego.
§12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla OSP oraz jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca:

_______________

OSP:

_______________

Zamawiający:

_______________

