Bydgoszcz, 14.03.2018r.
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Bydgoszczy
ul. Toruńska 57 a
85-023 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert cenowych na:
Zakup samochodu terenowego

Opis przedmiotu zamówienia:
Dostarczenie samochodu terenowego
Parametry techniczne/pozostałe informacje :
1.

Samochód terenowy : typ nadwozia pick - up, min 5 osobowy, kolor lakieru(zielony/srebrny
metalik), podwójna kabina, fabrycznie nowy, rok produkcji 2017, rodzaj paliwa – olej napędowy,
pojemność 2298 cm3, moc min 120 KM, skrzynia biegów manualna-6 stopniowa, ładowność min
1000kg, uciąg max 3500kg, stały hak holowniczy min 7 PIN, napęd 4x4, prześwit min 223 mm, drugi
komplet opon całosezonowych z terenowym bieżnikiem(opona-255/70 R 16), obręcze kół 16 calowe ze
stopów metali lekkich, klimatyzacja min. manualna, uniwersalny system mocowania ładunku na skrzyni
ładunkowej, skrzynka narzędziowa, tapicerka materiałowa, aluminiowa blacha ochronna na skrzynie
ładunkową, wymiary skrzyni ładunkowej: wysokość 474 mm, długość min 1578 mm(na poziomie
podłogi), szerokość max 1560 mm, gwarancja 5 lat/lub 160000 km, radioodtwarzacz CD

2.

Karta pojazdu, specyfikacje, homologacje itp.

Pytania/ Termin i miejsce złożenia oferty:
•

termin składania ofert mija 28.03.2018 r. do godz. 9.00

•

ofertę należy wysłać na podpisanym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania

•

oferta może być złożona :
o

osobiście: ul. Toruńska 57a w Bydgoszczy (ważna data i godzina wpływu zgłoszenia do
biura),

o

za pomocą poczty e-mail (scan podpisanego formularza): dyrektor@opzw.bydgoszcz.pl,

o

pocztą tradycyjną,

o

kontakt: Arkadiusz Nicpoń, Tel. 668 33 98 96

Warunki wyboru wykonawcy:

- cena – 100%
- Zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę na podstawie zgłoszeń (ważne tylko podpisane zgłoszenie
na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania)
- Zamawiający nie przewiduje częściowej realizacji zamówienia przez Oferenta
- W ramach realizacji zamówienia dostawa przedmiotu zamówienia na wskazany adres zamawiającego nastąpi
transportem dostawcy bądź przesyłką kurierską na koszt dostawcy.
- Gwarancja 5 lat, 160000km

Ogólne warunki zapytania:
- planowany termin realizacji – IV/V 2018r.
- forma płatności: przelew bankowy(termin 21 dni) przelew bankowy po realizacji całości/kompletu
zamówienia, podpisanym protokole zdawczo-odbiorczym oraz prawidłowo wystawionej fakturze. Nie
przewiduje się wpłaty zaliczki.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferenta i bez podania
przyczyn
- Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej

