
 

 

ZO/25/2018                                                                         Głuszyca, dnia 18 lipca 2018 r.   

               ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.  

W GŁUSZYCY 

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA: 

 

Dostawa samochodu asenizacyjnego na podstawie leasingu operacyjnego z możliwością 

wykupu o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro netto 

(kod CPV34144410-5; 66000000  ) 

/w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych/tj. Dz .U. z 2017 r.poz.1579/ 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wymagania techniczne dla podwozia: 

1) Typ podwozia: dwuosiowe z zabudową asenizacyjną 

2) Wysokość ramy: standardowa 

3) Rok produkcji podwozia: nie starszy niż 2008rok 

4) Emisja spalin: pojazd winien spełnić normy spalin min. EURO III 

5) Moc maksymalna: min 180 kM       

6) Układ napędowy na tylna oś 

               Wymagania techniczne dla zabudowy:                                                                    

1) Zbiornik o pojemności całkowitej od 10.000 l. do 11.000 l. z blachy o grubości 

min    5 mm 

2) Pierścienie wzmacniające na zewnątrz zbiornika 

3) Kompresor z napędem hydraulicznym o wydatku dostosowanym do pojemności 

4) Głębokość zasysania min 6 m. 

5 )Węże ssąco-tłączące Ø=110, 2 szt. długość 7 m 

6 )Obsługa przez jedną osobę    

7)) Kolor zbiornika wg tabeli RAL  

Zabudowa winna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.w sprawie wymagań dla pojazdów 

asenizacyjnych./tj.Dz.U.Nr.193,poz.1617/  

 Wymagana dokumentacja niezbędna do przekazania w momencie dostawy 

1) Instrukcja Eksploatacji i Konserwacji (instrukcja obsługi charakterystyka 

techniczna urządzenia, instrukcja BHP, instrukcja przeglądów, konserwacji i 

napraw, wykaz części zamiennych, karta gwarancyjna urządzenia – 

sporządzone w języku polskim). 

2) Deklaracja zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń. 

3) Przeprowadzenia szkolenia wyznaczonych pracowników w siedzibie 

Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym zakresie 

prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania urządzenia. 

4) Dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym dopuszczającym 

pojazd do ruchu drogowego 

5) Gwarancja pisemna bezawaryjnej eksploatacji przez okres minimum 6  

miesięcy od daty dostawy przedmiotu.                                                                     

2. Termin wykonania zamówienia: 3 tygodnie od daty podpisania Umowy .Miejsce 

dostawy: Siedziba Zamawiającego 



 

 

3. Dokonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym  

4. Warunki udziału w postępowaniu (dokumenty, jakie powinny zawierać oferty):   

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem 

zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz 

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

5. Kryteria wyboru oferty: cena 100%.  

Sposób przyznawania punktów: 

                   Najniższa cena  oferty spełniającej warunki wskazane w postępowaniu k 

/ Oferta oceniania x Waga kryterium (100%) 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. W podanej cenie ofertowej należy ująć wszystkie koszty niezbędne 

do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.     

6. Sposób przygotowania oferty: 

1)  Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie wg wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 1 do postępowania. 

2) Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na zadanie – Dostawa 

samochodu asenizacyjnego na podstawie leasingu operacyjnego z 

możliwością wykupu  -nie otwierać przed terminem otwarcia oferty. 

3) Na kopercie należy umieścić nazwę zamawiającego  i adres wykonawcy. 

4) Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej PLN, wyrażone kwotowo                          

i słownie. 

5) Ofertę należy przygotować w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 

7. Termin i miejsce składania oferty: 01.08.2018 r. do godz. 15:00, sekretariat 

spółki, ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca. Oferta powinna być przesłana                                    

za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres 

Zamawiającego. 

8. Termin i miejsce otwarcia oferty: 02.08.2018 r. o godz. 12:30 ZUMiK sp. z o.o. w 

Głuszycy. 

9. Komórka w spółce prowadząca postępowanie: Dział administracyjno-techniczny. 

10. Osoba/Osoby upoważnione do kontaktu:  

Małgorzata Kalinowska, m.kalinowska@zumik.com.pl 

Agnieszka Dużyńska a.duzynska@zumik.com.pl 

         11.Przewiduje się możliwość/nie przewiduje się negocjacji cenowych: Tak. 

         12.O wyborze oferty wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie niezwłocznie        

             po jej wyborze 

                                                            

mailto:m.kalinowska@zumik.com.pl
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 Załącznik Nr 1 do postępowania znak ZO/25/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.  

 

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

pieczęć Wykonawcy       miejscowość, data 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

 

………………………………………………………………………………………………… 

nazwa zamówienia  

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto 

 

I.  Wykonawca  

 

……………………………………………………………………………………………… 

     (nazwa i adres) 

II. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Cena netto: …………………………………………………………………………………….………zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………...…) 

Podatek VAT: …………………………………………………………………………...……………. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………………………...…) 

Cena brutto: …….……..………………………………………………………………………….……zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………...…) 

III. Deklaruję ponadto: 

1) termin wykonania zamówienia: …………………………………………………………………….. 

2) okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….. 

3) inne………………………………………………………………………………………………….. 

IV. Oświadczam, że: 

1) Zapoznałem  się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

2) W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych        

w formularzu zapytania w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 

3) Posiadam uprawnienia do wykonania powyższej działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną 

wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia oraz  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.   

 

     ……………………………………………………… 

     Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 


