Dębe Wielkie, dn. 19.09.2014 r.
Znak sprawy ZK-O.252.4.2014

ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

W zapytaniu ofertowym ZK-O.252.4.2014 z dnia 11.09.2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

W

rozdziale

I

CHARAKTERYSTYKA

ORAZ

PRZEDMIOT

POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w pkt 2 przedmiot zamówienia
1. Pkt 5 sekcji dotyczącej wymagań dotyczących leasingu miał brzmienie:
Wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu: do 5 % wartości
początkowej samochodu netto.
z dniem 19.09.2014 r. w/w punkt otrzymuje nowe brzmienie:
Wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu: do 19% wartości początkowej
samochodu netto.
2. Sekcja dotycząca wymaganych dokumentów,

które należy dołączyć do przedmiotu

zamówienia, miał brzmienie:
Do samochodu będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dołączyć
następujące dokumenty:
dowód rejestracyjny,
homologację,
kartę pojazdu,
wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie na terenie Polski i UE,
książkę serwisową,
książkę gwarancyjną samochodu wraz z warunkami udzielenia gwarancji,
instrukcję obsługi w języku polskim,
katalog części zamiennych,
inne niezbędne dokumenty.
z dniem 19.09.2014 r. w/w sekcja otrzymuje nowe brzmienie:
Do samochodu będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dołączyć
następujące dokumenty:
dowód rejestracyjny,

kopię świadectwa zgodności WE i II etapu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie na terenie Polski i UE,
książkę serwisową,
książkę gwarancyjną samochodu wraz z warunkami udzielenia gwarancji,
instrukcję obsługi w języku polskim,
inne niezbędne dokumenty.
3. Sekcja dotycząca wymaganych minimalnych parametrów technicznych przedmiotu
zamówienia, która miała brzmienie:
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Nadwozie:
1. samochód nowy rok produkcji 2014,
2. nadwozie: 2 drzwiowy,
3. liczba miejsc: 3,
4. homologacja: ciężarowy, 3 osobowy,
5. kolor nadwozia: lakier biały,
6. rozstaw osi: min. 3400 mm,
7. długość całkowita min. 5900 mm,
8. szerokość całkowita z lusterkami: min. 2650 mm,
9. szerokość całkowita: min. 2000 mm,
10. wysokość całkowita: min. 2100 mm,
11. długość przestrzeni ładunkowej: 3200 mm,
12. wysokość przestrzeni ładunkowej: min. 2000 mm,
13. dopuszczalna masa całkowita: max. 3499 kg,
14. maksymalna ładowność: min. 1800 kg,
15. przestrzeń ładunkowa zabudowana skrzyniowo-plandekowo.
z dniem 19.09.2014 r. w/w sekcja otrzymuje nowe brzmienie:
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Nadwozie:
1. samochód nowy rok produkcji 2014,
2. nadwozie: 2 drzwiowy,
3. liczba miejsc: 3,
4. homologacja: ciężarowy, 3 osobowy,
5. kolor nadwozia: lakier biały,
6. rozstaw osi: min. 3400 mm,
7. długość całkowita min. 5900 mm,

8. szerokość całkowita: min. 2050 mm,
9. długość przestrzeni ładunkowej: 3150 m.; max. 3400 mm,
10. wysokość przestrzeni ładunkowej: min. 1900 mm,
11. dopuszczalna masa całkowita: max. 3500 kg,
12. maksymalna ładowność: min. 1150 kg,
13. przestrzeń ładunkowa zabudowana skrzyniowo-plandekowo.
4. Sekcja dotycząca wymagań minimalnych parametrów technicznych dotyczących
zabudowy przestrzeni ładunkowej, która miała brzmienie:
Zabudowa przestrzeni ładunkowej:
1. rama z profili aluminiowych,
2. burty aluminiowe min. wysokość 400 mm z zamkami aluminiowymi pionowymi, dzielone,
3. podłoga ze sklejki antypoślizgowej o grubości min. 12 mm.,
4. oświetlenie gabarytowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. błotniki z tworzywa sztucznego,
6. stelaż pod plandekę aluminiowy – rury aluminiowe min. 35 mm.,
7. deski odbojowe stelaża na bocznych ścianach aluminiowe – min. 3 rzędy,
8. plandeka w kolorze niebieskim,
9. pobocznice przeciw rowerzystom,
10. uchwyty mocowania ładunku: min. 6 szt.,
11. wymiary wewnętrzne skrzyni:
długość min. 3,15 m
szerokość min. 2,10 m
wysokość wewnętrzna min. 1,90 m.
z dniem 19.09.2014 r. w/w sekcja otrzymuje nowe brzmienie:
Zabudowa przestrzeni ładunkowej:
1. rama z profili aluminiowych,
2. burty aluminiowe min. wysokość 400 mm z zamkami aluminiowymi pionowymi, dzielone,
3. podłoga ze sklejki antypoślizgowej o grubości min. 12 mm.,
4. oświetlenie gabarytowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. błotniki z tworzywa sztucznego,
6. stelaż pod plandekę aluminiowy – rury aluminiowe min. 35 mm.,
7. deski odbojowe stelaża na bocznych ścianach aluminiowe – min. 3 rzędy,
8. plandeka w kolorze niebieskim,
9. pobocznice przeciw rowerzystom,
10. uchwyty mocowania ładunku: min. 6 szt.,

11. owiewka dachowa (spoiler),
12. wymiary wewnętrzne skrzyni:
długość min. 3,15 m; max. 3,4 m
szerokość min. 2,05 m
wysokość wewnętrzna min. 1,90 m.
5. Pkt 3 Termin realizacji zamówienia, który miał brzmienie:
Termin wydania samochodu do 60 dni od dnia podpisania umowy, leasing - od dnia wydania
przedmiotu leasingu przez okres 24 miesięcy.
z dniem 19.09.2014 r. w/w punkt otrzymuje nowe brzmienie:
Termin wydania samochodu do 30.12.2014 r., leasing - od dnia wydania przedmiotu leasingu przez
okres 24 miesięcy.
6. Pkt 5 Miejsce i termin złożenia oferty, który miał brzmienie:
Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej, w kopercie do dnia
25.09.2014 roku do godz. 16.00, do Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim, ul. Zielona 3,
05-311 Dębe Wielkie. Koperta winna być zamknięta i opatrzona nazwą zadania przedmiotu
zapytania cenowego oraz nr sprawy nadanym przez Zamawiającego.
Oferta

powinna

być

przesłana

za

pośrednictwem:

poczty

elektronicznej

na

adres:

zk.debewielkie@wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zielona 3,
05-311 Dębe Wielkie.
z dniem 19.09.2014 r. w/w s otrzymuje nowe brzmienie:
Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej, do dnia 25.09.2014 roku
do godz. 16.00, do Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim, ul. Zielona 3, 05-311 Dębe
Wielkie.
Oferta

powinna

być

przesłana

za

pośrednictwem:

poczty

elektronicznej

na

adres:

zk.debewielkie@wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zielona 3,
05-311 Dębe Wielkie.
7. Pkt 7 dotyczący warunków płatności, który miał brzmienie:
Warunki płatności:
1. leasing operacyjny rozliczany w polskich złotych z opcją wykupu,
2. raty leasingowe powinny być przedstawione w harmonogramie spłat jako 24 równe raty
miesięczne,
3. okres leasingu – 24 miesiące,
4. wartość czynszu inicjalnego (opłata wstępna) w wysokości 20% wartości samochodu netto
5. wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu: do 5 % wartości
początkowej samochodu netto.

z dniem 19.09.2014 r. w/w punkt otrzymuje nowe brzmienie:
6. leasing operacyjny rozliczany w polskich złotych z opcją wykupu,
7. raty leasingowe powinny być przedstawione w harmonogramie spłat jako 24 równe raty
miesięczne,
8. okres leasingu – 24 miesiące,
9. wartość czynszu inicjalnego (opłata wstępna) w wysokości 20% wartości samochodu netto
10. wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu: do 19 % wartości
początkowej samochodu netto.
Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Dyrektor Zakładu Komunalnego
w Dębem Wielkim
Grażyna Pechcin

W związku ze zmianami dokonanymi w dniu 19.09.2014 r. w zapytaniu ofertowym ZK-O.252.4.2014
z 11.09.2014 r. ulega zmianie TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY która przyjmuje następujące
brzmienie:
Rozdział II
TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY:
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:

...............................................................................................................................

Siedziba:

...............................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................
Numer telefonu:

......................................

Numer faksu:

......................................

Numer REGON:

................................................

Numer NIP:

................................................

nr rachunku bankowego:

................................................

Ja niżej podpisany .......................................................................
Działając w imieniu i na rzecz ..............................................................................................
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym
w zapytaniu cenowym za kwotę:
cenę netto ........................................... zł (słownie złotych .........................................................
................................................................................................................................................................................ )

podatek VAT ..................................... zł (słownie złotych .........................................................
............................................................................................................................................................................... )

cenę brutto ......................................... zł (słownie złotych ..........................................................
............................................................................................................................................................................... ).

Wynagrodzenie

obejmuje

wszystkie

koszty

realizacji

zamówienia,

z

uwzględnieniem

wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług).
Wynagrodzenie stanowić będzie sumę następujących kwot:
a) sumę opłaty wstępnej oraz rat leasingowych równych za okres 24 miesięcy,
b) sumę opłat z tytułu ubezpieczenia samochodu w okresie leasingu,
c) kwotę stanowiącą wartość wykupu samochodu,
d) sumę pozostałych opłat i kosztów związanych w szczególności z przygotowaniem pojazdu,
z wydaniem karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego.
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie łączną cenę brutto za wykonanie zamówienia

obliczoną jako sumę: wpłaty początkowej (20% wartości samochodu netto), wartości równych 24
rat (obejmujących inne koszty i opłaty samochodu w tym ubezpieczenie samochodu w zakresie OC,
AC – pełne z ryzykiem kradzieży, NW i Assistance 24h) oraz wartości wykupu przedmiotu
leasingu stanowiącą do 19,0% wartości początkowej przedmiotu leasingu netto.
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń i uwag.
Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: .........................................
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
........................................................
........................................................
........................................................

................................................
(pieczątka Wykonawcy)

................................................
(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1
Opis oferowanego samochodu osobowego
Marka samochodu:........................................................................(proszę podać nazwę marki
samochodu)
Nazwa modelu samochodu:..............................................................(proszę podać nazwę modelu
samochodu)
Wymagane warunki techniczne:
Lp.

Warunki techniczne

Pojazd

Podać dla oferowanego
pojazdu (wpisać konkretne
właściwości pojazdu)

1

rok produkcji

fabrycznie nowy,
pochodzący z bieżącej
produkcji 2014 roku

2

nadwozie

2 drzwiowy dostawczy

3

liczba miejsc

3

4

homologacja

ciężarowy, 3 osobowy

5

kolor nadwozia

lakier biały

6

rozstaw osi

min. 3400 mm

7

długość całkowita

min. 5900 mm

8

szerokość całkowita

min. 2050 mm

9

długość przestrzeni

min. 3150 mm

ładunkowej

max. 3400 mm

wysokość przestrzeni

min. 1900 mm

10

ładunkowej
11

dopuszczalna masa

max. 3500 kg

całkowita
12

maksymalna ładowność

min. 1150 kg

13

przestrzeń ładunkowa

zabudowana skrzyniowoplandekowo

14

silnik

diesel

15

pojemność skokowa

od 2000 cm3 do 2500 cm3

16

moc silnika

min. 120 KM

17

norma emisji spalin

Euro 5

Wymagane minimalne wyposażenie:
Wyposażenie

Lp.

Pojazd

Podać dla oferowanego
pojazdu (wpisać TAK/NIE)

1

półka pod sufitem

wymagane

2

poduszka powietrzna kierowcy

wymagane

3

wspomaganie i regulacja kierownicy

wymagane

4

dwumiejscowe siedzenie dla pasażerów

wymagane

z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa
5

ABS z rozdzielaczem siły hamowania

wymagane

6

szyby przednie elektryczne

wymagane

7

centralny zamek

wymagane

8

chlapacze przednie

wymagane

9

ESP

wymagane

10

lusterka boczne o polu widzenia min.

wymagane

2,20 m
11

dolna osłona silnika

wymagane

12

napędzane koła przednie

wymagane

13

radio wraz z głośnikami

wymagane

Wymagania dotyczące zabudowy przestrzeni ładunkowej:
Lp.

Wyposażenie

Pojazd

Podać dla oferowanego
pojazdu (wpisać TAK/NIE)

1

rama z profili aluminiowych

wymagane

2

burty aluminiowe min. wysokość 400

wymagane

mm z zamkami aluminiowymi
pionowymi, dzielone
3

podłoga ze sklejki antypoślizgowej

wymagane

o grubości min. 12 mm
4

oświetlenie gabarytowe zgodnie

wymagane

z obowiązującymi przepisami
5

błotniki z tworzywa sztucznego

wymagane

6

stelaż pod plandekę aluminiowy – rury

wymagane

aluminiowe min. 35 mm
7

deski odbojowe stelaża na bocznych

wymagane

ścianach aluminiowe – min. 3 rzędy
8

plandeka w kolorze niebieskim

wymagane

9

pobocznice przeciw rowerzystom

wymagane

10

uchwyty mocowania ładunku: min. 6 szt. wymagane

11

owiewka dachowa (spojler)

12

wymiary wewnętrzne skrzyni:
wymagane
długość min. 3,15 m max. 3,40 m
szerokość min. 2,05 m
wysokość wewnętrzna min. 1,90 m

wymagane

Wymagana gwarancja:
1. gwarancja mechaniczna producenta na minimum 2 lata bez limitu przejechanych kilometrów
.............................(proszę podać),
2. gwarancja na powłokę lakierniczą na okres minimum 2 lat .............................(proszę podać),
3. gwarancja na perforację nadwozia na okres minimum 5 lat .............................(proszę podać).

.....................................................................................
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

