POLSKA AKADEMIA NAUK
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W KÓRNIKU
62-035 Kórnik, ul. Średzka 20
tel. (061) 817-01-55; fax. (061) 817-01-71
www.szkolkikornickie.pl,
e-mail: szkolkikornickie@szkolkikornickie.pl

Kórnik, dnia 22 maja 2018 r.

Rozeznanie cenowe
PAN Zakład Doświadczalny w Kórniku zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę
samochodu dostawczego w ramach przeprowadzanego rozeznania rynku o minimalnych
parametrach technicznych i zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym rozeznaniu.
Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
niniejsze postępowanie przeprowadzane jest bez stosowania ustawy i nie stanowi ono zapytania
ofertowego.
I.

Nazwa i adres Zamawiającego
Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik, NIP 525-15-75-083

II.

Opis przedmiotu zamówienia
34136000-9 samochody półciężarowe

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wolnego od wszelkich wad i nie będących
przedmiotem praw osób trzecich samochodu dostawczego na potrzeby PAN Zakładu
Doświadczalnego w Kórniku zgodnie z następującymi minimalnymi parametrami –
właściwościami technicznymi:


Rok produkcji: 2009 lub 2010;



Moc silnika: minimum 135 KM,



Pojemność skokowa: minimum 2 287 cm3



maksymalna masa całkowita pojazdu 3 490 kg



dopuszczalna ładowność 1 285 kg



masa własna 2 205 kg



Rodzaj silnika: Diesel,



Skrzynia biegów: manualna 5 biegów,



Długość pojazdu: 5 477 mm,



Szerokość pojazdu: 1 996 mm,



3 miejsca siedzące,



Liczba drzwi – 2 szt.



Pojazd pochodzący z polskiego salonu

2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem funkcjonalności
w stosunku do wyżej opisanych właściwości technicznych. Zamawiający wymaga, aby
zaoferowane pojazdy spełniały, co najmniej parametry wskazane, jako parametry
podstawowe. Pojazdy, które nie będą spełniały określonych wymagań w zakresie
podstawowych parametrów technicznych jak i elementów wyposażenia nie będą brane pod
uwagę przy ocenie ofert.
3. Wykonawca może zaproponować w złożonej ofercie rozwiązania techniczne oraz elementy
wyposażenia istotne z punktu widzenia potrzeb zamawiającego oraz przeznaczenia pojazdu.
Są to głównie elementy zwiększające bezpieczeństwo pasażerów i kierowcy, a także elementy
poprawiające funkcjonalność pojazdu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia na etapie oceny złożonych ofert,
zaoferowanego pojazdu lub pojazdu podobnego, o zbliżonych parametrach technicznych.
5. W toku badania ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
III.
Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena ofert winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji
zamówienia wraz z dostawą na miejsce tj. PAN Zakład Doświadczalny, ul. Średzka 20,
62-035 Kórnik
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości brutto zamówienia,

wyliczonej

do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich oraz
jednostkowych cen brutto.
IV.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.07.2018 r.

V.
Wykaz dokumentów:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego
rozeznania cenowego.
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2. Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę – jeżeli z dokumentów nie będzie wynikać
umocowanie do składania oświadczeń woli osoby podpisującej ofertę.
VI.

Termin i miejsce złożenia ofert

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: PAN Zakład
Doświadczalny, ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik do 29 maja 2018 r. do godz. 10:00.
1. Złożenie oferty nie stanowi przyrzeczenia zawarcia umowy.
2. Osoba do kontaktu:
- Magdalena Majchrzycka tel. 61 8 170 155

Zatwierdzam
Dyrektor Zakładu
mgr Seweryn Waligóra
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Nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zamieszczone w dniu 22 maja 2018 roku rozeznanie cenowe, składam/-y
ofertę

zgodną

z

wymaganiami

określonymi

w/w

rozeznaniu

cenowym

za całkowitą cenę ofertową:
Cena brutto ............................................................................................................................. zł
(słownie: .........................................................................................................................złotych)
Cena netto (bez VAT) …………………….. (Dotyczy tylko dostaw, dla których obowiązek
podatkowy przechodzi na Zamawiającego)
(słownie: .........................................................................................................................złotych)
Należny podatek VAT …………………….. (Dotyczy tylko dostaw, dla których obowiązek
podatkowy przechodzi na Zamawiającego)
(słownie: .........................................................................................................................złotych)
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami wykonania zamówienia i

wymaganiami podanymi w rozeznaniu cenowym z dnia 22 maja 2018 roku.
2. Opis oferowanego samochodu:



Marka/Model ……………………………….



Typ nadwozia……………………………….



Liczba miejsc……………………………….



Rok produkcji……………………………..



Kolor……………………………………..



Wymiary pojazdu: …………………………………….



Długość części bagażowej………………………..



Silnik:
- Typ………
- Napęd……
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- Moc silnika…………..…..
- Emisja CO2………………..
- Średnie spalanie ……………..
- Skrzynia biegów…………………
- Pojemność …………………………..
- Paliwo rodzaj …………………………….


Wyposażenie Tak/Nie :
- 3 siedzenia ………………………..



Inne cechy i wyposażenie proponowanego samochodu
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………..….

……………………..………….

Miejscowość i data

Podpis Wykonawcy

-5-

