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ZAPYTANIE OFERTOWE 
  
1. Określenie trybu zamówienia. 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Szacunkowa wartość zamówienia nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie 
mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, zgodnie z art. 4 pkt. 8) ustawy Pzp. 
2. Nazwa i adres zamawiającego. 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Spacerowa 4 
05-822 Milanówek 
tel. +48 22 755 81 89 / +48 22 755 81 87 
fax +48 22 724 80 38 
NIP: 529-001-05-57, Regon: 012086334  
http://www.zgkim-milanowek.pl/ 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego samochodu dostawczego do 3.5 tony z wywrotem 
trójstronnym o następujących parametrach: 
a). Samochód używany z rocznika w przedziale 2014-2016 
b). Układ napędowy 
- silnik DIESEL o pojemności od 2000 do 3000 cm3 
- skrzynia manualna 
- max. przebieg do 120.000 km 
- napęd tylny 
- tylny most na kołach bliźniaczych 
c). Nadwozie: 
- ładowność 1100 kg – 1300 kg i powyżej 
d). Wyposażenie minimum: 
- klimatyzacja 
- poduszki powietrzne 
- ABS, aSR, centralny zamek, eSP 
- 2 komplety kluczy, 
- koło zapasowe 
- wspomaganie kierownicy 
e). Dodatkowe wymogi: 

 udzielenie minimum 6 miesięcznej gwarancji przez sprzedającego samochód, 

 autoryzowany serwis dostępny na terenie woj. mazowieckiego, 

 samochód zarejestrowany tylko na 1 właściciela od zakupu, 



 samochód serwisowany w ASO, 

 samochód w 100% bezwypadkowy, 

 udostępnienie samochodu przed zakupem w celu przeprowadzenia badania stanu 
technicznego pojazdu, 

 pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy, 
posiadać aktualne badania techniczne oraz aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC, 

 pojazd winien stanowić prawo własności oferenta lub oferent winien być uprawniony do 
sprzedaży tego pojazdu przez prawnego właściciela, 

 pojazd nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia, w tym w szczególności zabezpieczenia 
bankowego, ani być obciążony prawami na rzecz osób trzecich. 

  
4. Opis sposobu przygotowania oferty: 
a). Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
b). Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z załącznikami, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
c). Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. 
d). Wraz z ofertą należy złożyć dokumentację fotograficzną wraz z kopią dowodu rejestracyjnego. 
  
5. Termin realizacji zamówienia:  
- do 7 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej. 
  
6. Kryterium oceny ofert: 
a). Cena oferty – 100% 
  
7. Miejsce i termin składania ofert. 
a). Ofertę sporządzoną na wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy złożyć 
w terminie do dnia 09.03.2018 roku do godz. 10:00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na 
adres: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul Spacerowa4; 05-822 Milanówek 
b). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób: 
„Zapytanie ofertowe dot. zakupu używanego samochodu dostawczego do 3.5 tony” 
c). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2018r. o godzinie 12:00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku, w pokoju Administracji. 
d). Wykonawca w ofercie powinien podać cenę netto i cenę brutto. 
e). Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy,  musi być podpisana przez osoby uprawnione lub 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
f). Podpisy na ofercie muszą być czytelne, a w przypadku podpisu nieczytelnego opatrzone imienną 
pieczątką. 
g). Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny za sprzedaż samochodu będącego 
przedmiotem zamówienia. 
  
O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców na stronie internetowej oraz 
mailowo bądź telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia. 
 
 
 


