
Płock, 18 października 2018r. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

 

Zamawiający: Skarb Państwa - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku, 

ul. Piękna 6, 09-402 Płock, NIP: 774-24-19-092, zaprasza do złożenia oferty na 

 

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 (jednego) samochodu osobowego, fabrycznie 

nowego, wyprodukowanego w 2018 r. o następujących parametrach technicznych oraz 

minimalnym wyposażeniu: 

 

Parametry techniczne  

1. Typ silnika – benzynowy 

2. Pojemność skokowa – min. 1200 cm3 

2. Skrzynia biegów – manualna  

4. Moc – min. 110 KM 

5. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym, l/100 km – max. 7,0 

6. Bagażnik bez składania siedzeń – min. 350 l 

7. Kolor nadwozia – jasny (preferowany – metaliczny) 

Wyposażenie – min. 

1. Klimatyzacja (preferowana – automatyczna) 

2. Elektryczne sterowanie szybami przednimi 

3. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne 

4. Radioodtwarzacz  z 4 głośnikami, 

5. Koło zapasowe 

6. Zamek centralny sterowany pilotem 

7. Światła do jazdy dziennej 

8. Komputer pokładowy 

9. Czujniki parkowania, tył 

10. Zestaw głośnomówiący bluetooth. 

 

Samochód będzie używany dla celów służbowych, w dużej części realizowanych  w  trudnym 

terenie wiejskim.  Pojazd powinien umożliwiać odpowiedni komfort podróży dla co najmniej 

jednej osoby wysokiej wzrostu oraz o większej wadze oraz miejsce do swobodnego 

przewożenia dokumentów, próbek do badań laboratoryjnych, indywidualnej odzieży 

ochronnej itp. 

 



II. Termin wykonania usługi:  Dostawa do siedziby Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia 

podpisania umowy, ale nie później niż do 15.12.2018 r. 

 

III. Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

 

IV. Opis sposobu składania ofert:  

1.  Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej wraz z wypełnionymi załącznikami Nr 1 i 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana 

przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS albo centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej lub działającego w ich imieniu pełnomocnika.  

3. Ofertę można złożyć: mailem lub w oryginale w kancelarii w siedzibie Zamawiającego. 

V. Termin składania ofert upływa w dniu  26 października 2018r. o godz. 9.00. 

 

VI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto 100% mieszcząca się w 

przedziale 70.000 zł - 75.000 zł. 

 

VII. Dodatkowe informacje: 

1. Dane kontaktowe: tel.: 607-102-604 lub 603-188-629; e-mail: piwplock-ksiegowy@wp.pl 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie ze wzorem umowy 

określonym w załączniku Nr 3. 

3. Zamówienie jest realizowane z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 

tejże ustawy. 

 

 

Załącznik nr 1: Formularz cenowy 

Załącznik nr 2: Porównanie parametrów technicznych oczekiwanych/oferowanych 

Załącznik nr 3: Projekt umowy 
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 Załącznik nr 1     

 

 

……………………………………… 

     ( pieczęć firmowa) 

 

FORMULARZ  CENOWY 

 

 

Niniejszym oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w zaproszeniu 

do złożenia oferty z dnia 18.10.2018 r. zgodnie z poniższą ceną: 

 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Cena 

 netto 

Kwota 

podatku VAT 

Cena 

 brutto 

1 Samochód osobowy (marka,  

model, rok prod. ) 

   

                               

 

 

 

                                                                                                                          ……………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(data, pieczęć i podpis wykonawcy) 

 

                

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Załącznik nr 2     

Lp. 
 

Treść – parametry techniczne Dane techniczne Uwagi 

Oczekiwane Oferowane  

1 
 

Typ silnika benzynowy   

2 
 

Pojemność skokowa Min. 1200 cm3   

3 
 

Skrzynia biegów manualna   

4 
 

Moc Min. 110 KM   

5 Zużycie paliwa w cyklu 
mieszanym 

Max. 7,0 l /100 
km 

  

6 Pojemność bagażnika bez 
składania siedzeń 

Min. 350 l   

7 Kolor nadwozia Jasny, 
preferowany 
metaliczny 

  

 

Lp
. 
 

Wymagania zamawiającego  
dot. wyposażenia 

Propozycja oferenta 

1 Klimatyzacja, preferowana 
automatyczna 
 

 

2 Elektryczne sterowanie szybami 
przednimi 
 

 

3 Elektrycznie sterowane i podgrzewane 
lusterka zewnętrzne 

 

4 Radioodbiornik z 4 głośnikami 
 

 

5 Koło zapasowe 
 

 

6 Zamek centralny sterowany pilotem 
 

 

7 Światła do jazdy dziennej 
 

 

8 Komputer pokładowy 
 

 

9 Czujniki parkowania, tył 
 

 

10 Zestaw głośnomówiący bluetooth 
 

 

 



                                                                                                                                                        Załącznik nr 3 

 

U M O W A  - projekt 

 

zawarta w dniu ……………………….  2018 roku  pomiędzy:  

Skarbem Państwa - Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-

402 Płock, NIP:   NIP: 774-24-19-092 

reprezentowanym przez: Marka SANKIEWICZA– Powiatowego Lekarza Weterynarii w 

Płocku 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości 

szacunkowej niższej niż 30 tys. euro, została zawarta umowa o następującej treści. 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu umowy do dostarczenia 

przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 

Płocku ul. Piękna 6, 09-402 Płock, własnym transportem i na swój koszt. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód osobowy, o którym mowa w § 1, w 

terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, nie później niż do dnia 15 grudnia 

2018 roku. 

2. W dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT, która 

po potwierdzeniu dostarczenia przedmiotu umowy stanowić będzie podstawę rozliczeń 

między stronami. 

3. Fakturę VAT za dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca prześle bezpośrednio 

na adres Zamawiającego tj. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku ul. Piękna 6, 

09-402 Płock. 



§ 3 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot zamówienia  ……. 

letnią gwarancję mechaniczną bez limitu  kilometrów, …….. lata gwarancji na powłokę 

lakierniczą i ………. lat gwarancji na perforację nadwozia. Zamawiający ma obowiązek 

zawiadomienia Wykonawcy o zdarzeniu objętym gwarancją w ciągu 7 dni od dnia jego 

zaistnienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia 

pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, całkowite wynagrodzenie z tytułu przedmiotu niniejszej umowy w 

wysokość  zł brutto ……………………….. zł (słownie: …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………brutto). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie zostaną poniesione 

przez Wykonawcę dla wykonania zadań objętych niniejszą umową. 

 

§ 5 

1. Rozliczenie  nastąpi  na podstawie faktury VAT. 

2. Faktura zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez 

Zamawiającego. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania 

odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 6 

W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w zakresie terminu realizacji, Zamawiający 

może:: 

a) żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% kwoty 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, za każdy dzień zwłoki, nie wyższej jednak 

niż 10 % tego wynagrodzenia, 

b) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania umowy, przy zachowaniu 

prawa do naliczania kary umownej w wysokości określonej w lit. a za każdy dzień 

zwłoki, 

c) w razie przekroczenia dodatkowego terminu, o którym mowa w lit. b rozwiązać 

umowę bez wypowiedzenia przy zachowaniu prawa do naliczania kary umownej w 

wysokości określonej w lit. a.  

 

§ 7 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

będzie leżeć w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 



zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie miesiąca od 

dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania otrzymania kary umownej w 

wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. 

 

§ 8 

Każda ze Stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

naruszenia przez drugą ze Stron postanowień niniejszej umowy i mimo wezwania do 

usunięcia niezgodności Strona naruszająca postanowienia umowy nie zaprzestała naruszeń   

w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:  

a) zmiany elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich 

uzupełnienia lub wymiany w przypadku wprowadzenia na rynek produktu 

udoskonalonego, 

b) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z zaistnieniem 

warunków uniemożliwiających wykonanie dostawy. 

 

§ 10 

1. W przypadku powstania sporów związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy 

Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując 

swoje roszczenie do Wykonawcy. 

2. W razie niezadowalającego rozstrzygnięcia reklamacyjnego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo wystąpienia do sądu powszechnego. Sądem miejscowo właściwym 

będzie odpowiedni Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA                       


