Gorzów Wielkopolski, 30.09.2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(ZAPYTANIE OFERTOWE 3/TWK/2021)

na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo – towarowego
typu furgon
Postępowanie prowadzone jest w oparciu regulamin udzielania zamówień przez TransWod-Kan Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. (http://www.transwodkan.pl).

I.

ZAMAWIAJĄCY

I.1 NAZWA I ADRES
TRANS – WOD - KAN Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail biuro@transwodkan.pl www.transwodkan.pl
NIP 599-27-39-342, Regon 211202335, KRS: 0000076915, Kapitał zakładowy 830 000,00 PLN

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo – towarowego typu
furgon, rok produkcji 2021 lub 2022.
1. Wymagania:
1) Silnik benzynowy lub diesel o pojemności minimum 1100 cm3.
2) Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg.
3) Emisja spalin minimum EURO 6.
4) Skrzynia biegów: manualna, co najmniej 5-biegowa + 1 bieg wsteczny.
5) Wymiary zewnętrzne w mm (długość całkowita/wysokość samochodu niezaładowanego):
co najmniej 4000/1700.
6) Długość przestrzeni ładunkowej co najmniej 2000 mm.
7) Napęd na oś przednią.
8) Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
9) Kolumna kierownicy z regulacją wysokości.
10) System zapobiegający poślizgowi kół podczas hamowania.
11) Samochód 3 osobowy.
12) Część osobowa oddzielona trwałą szczelną przegrodą od części ładunkowej.

13) Podłokietnik siedzenia kierowcy
14) Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera.
15) Klimatyzacja manualna lub automatyczna części osobowej.
16) Zbiornik paliwa minimum 70 litrów
17) Drzwi boczne pełne, przesuwne.
18) Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne, bez szyb otwierane do 180°.
19) Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk lub centralnie
20) Komplet dywaników gumowych w części osobowej.
21) Gniazdo 12V w przedziale osobowym.
22) Czujnik temperatury zewnętrznej
23) Zamek centralny sterowany zdalnie z pilota.
24) Immobilizer
25) Czujniki lub kamera cofania
26) Radio samochodowe
27) Elektryczne lusterka
28) Hak holowniczy zamontowany na stałe
29) Felgi stalowe lub aluminiowe.
30) Minimalna masa ciągnącej przyczepy to 3000kg
31) Wzmocnione zawieszenie tylne
32) Minimalna moc silnika to 130KM
33) Kolor samochodu – biały
34) Tapicerka szara/czarna
35) Pełnowymiarowe koło zapasowe
36) Dwa komplety kluczyków
37) Apteczka spełniająca wymogi normy DIN14164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa,
gaśnica.
38) Wymagana homologacja samochodu ciężarowego.
39) Instrukcja obsługi w języku polskim.
40) Pojazd musi odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony środowiska,
BHP oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym.
2. Dostawa samochodu nastąpi staraniem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do siedziby TWK Sp. z
o.o., ul. Piłsudskiego 10, 66 – 400 Gorzów Wlkp. w terminie do 6 miesięcy licząc od dnia
podpisania umowy. Wykonawca ubezpieczy samochód na czas transportu do Zamawiającego na
swój koszt.
3. O dostawie samochodu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie
pisemnej lub drogą elektroniczną, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
4. Z czynności odbioru samochodu będzie spisany protokół odbioru zawierający ustalenia dokonane
w toku odbioru.
5. Wraz z samochodem Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów w języku
polskim, w szczególności:
−

kartę pojazdu

−

książkę gwarancyjną,

−

instrukcję obsługi samochodu,
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−

wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu,

−

dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin,

−

dane kontaktowe z adresem Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO),

−

2 komplety kluczyków z autoalarmem,

−

inne niezbędne do prawidłowej eksploatacji dokumenty.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oklejenia samochodu znakami i symbolami związanymi
z TWK Sp. z o.o. w okresie gwarancji i rękojmi bez ich utraty.
7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na kompletny przedmiot zamówienia,
odpowiednio na:
-

powłokę lakierniczą, podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne – na okres min. 24
miesięcy bez limitu kilometrów licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez wad istotnych
samochodu przez obie strony,

-

perforację blach nadwozia – na okres min. 72 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu
odbioru bez wad istotnych samochodu przez obie strony.

III.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia
umożliwiających realizację zamówienia.

IV.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Oferta zostanie przygotowana zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
Ofertę należy przesłać do dnia 8 października 2021 r. do godziny 14:00 na adres e-mail:
biuro@transwodkan.pl

V.

WEZWANIE WYKONAWCY DO UZUPEŁNIENIA OFERTY LUB ZŁOŻENIA
WYJAŚNIEŃ
Oferty zostaną zweryfikowane przez Zamawiającego, a w przypadku, w którym oferta zawiera braki
lub jej treść jest niejasna, Wykonawca ją składający wezwany zostanie odpowiednio: do jej
uzupełnienia lub wyjaśnienia zaistniałej niejasności.

VI.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która zawierać będzie najniższą cenę i jednocześnie
nie będzie podlegała odrzuceniu, a składający ją wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu
z procedury udzielania zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji złożonych ofert.
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VII.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy/zlecenia.

VIII.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli
oferty.

IX.

ZMIANY
Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie zmiany zaproszenia do złożenia ofert.

X.

ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty
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