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                                         Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego 

          o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 PLN 

 

                                                      Numer procedury: ZP – 01/2021/DM 

 

 

 

  

        W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z 

prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Sukcesywne dostawy nowych opon oraz usługi 

bieżnikowania opon do autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.  w Chojnicach. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

    1. 1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1. 

    1.2.  Zapotrzebowanie ilościowe określa załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 

    1.3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wahań realizacji +/- 20 % podanej ilości przedmiotu   

            zamówienia w okresie trwania umowy. 

    1.4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferty wariantowej. 

    1.5.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 

    1.6.  Ceny jednostkowe podane w formularzu ofertowym w okresie obowiązywania umowy będą stałe i   

            nie mogą ulec zmianie. 

    1.7.  Do podanych cen jednostkowych opon należy wliczyć koszt wymiany (przełożenia) opon wraz z 

            wyważeniem. 

 

2. Termin wykonania zamówienia, gwarancja. 

    2.1. Umowa obowiązywać będzie na czas określony – na okres 12 miesięcy od daty podpisania – wzór   

           umowy określa załącznik nr 3. 

    2.2.  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia homologacji producenta opon. 

    2.3.  Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji na opony nowe oraz 12 miesięcznego na 

            usługę regeneracji „na zimno” licząc od dnia dostawy. 

    2.4.  Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji koszt odbioru i dostawy reklamowanego ogumienia 

            ponosił Wykonawca zamówienia. 

    2.5.  Dostawy cząstkowe realizowane będą po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego 

            najpóźniej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego w przypadku opon nowych oraz 

            najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego w przypadku opon po regeneracji. 

    2.6.  Termin płatności – 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. 

 

3. Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia. 

     O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

     3.1.  Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi 

     3.2.  Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy 

             nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

     3.3.  Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym 

             oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 

     3.4.  Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
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4.  Sposób przygotowania oferty. 

     4.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. 

     4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

     4.3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do występowania w imieniu 

            Wykonawcy. Każda zapisana strona oferty oraz załączone dokumenty powinny być zaparafowane 

             przez ww. upoważnione osoby. 

 

5.  Kryterium oceny ofert. 

 

      5.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

              CENA  -  100 % 

       

       5.2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. 

       5.3.  Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania 

               przyczyny. 

 

6 . Termin związania z ofertą. 

      Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

       wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

7.  Termin i miejsce składania ofert. 

       1. Oferty należy składać w terminie do dnia 25.02.2021r. do godz. 09:00. 

       2. Dopuszcza się złożenie oferty: 

– w formie pisemnej na adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., 

89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53; 

– za pośrednictwem faksu: 52 397 35 66; 

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: mzkchojnice@op.p 

       3. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy. 

       4. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 

           Mirosław Brzuzy lub Dariusz Sawicki – tel. 52 397 65 11, e-mail. mzkchojnice@op.pl 

 

 

 

 

        Załączniki: 

        Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia         – załącznik nr 1 

        Formularz ofertowy                                                     – załącznik nr 2 

        Projekt umowy                                                             – załącznik nr 3 
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