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ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH
DO STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. zaprasza do
złożenia oferty cenowej na dostawę n/w urządzeń:

1. Urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszeń pojazdów o dmc do 3,5 t,
w wersji samodzielnej.
2. Urządzenie do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu o dmc do 3,5 t
3. Urządzenie do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu o dmc powyżej 3,5 t.
4. Komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie od 20 do 400 Nm.

Oferent zagwarantuje dostawę, montaż i serwis urządzeń.
Urządzenie wymienione w pozycji 1. winno być zamontowane we wnękach istniejącego
kanału stacji diagnostycznej.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja zamówienia w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności
gospodarczej o wpisaniu przedsiębiorcy do tej ewidencji, potwierdzające prawo do
występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem oraz dokumenty
określające uprawnienia przedstawicieli oferenta podpisujących ofertę do reprezentacji
firmy, jeżeli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów lub zaświadczeń.

2. Dokumenty nie mogą nosić daty wcześniejszej niż sześć miesięcy przed upływem terminu
składania ofert dla zaświadczeń z KRS-u, oraz zaświadczenia o wpisaniu przedsiębiorcy do
ewidencji działalności gospodarczej i mogą być przedstawione w formie oryginału
lub kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentowania oferenta.
3. Wymagane prawem certyfikaty dotyczące oferowanych urządzeń.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty, wymienione w poprzednim punkcie n/n
Zapytania ofertowego.
4. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę (osoby)
upoważnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą szczególne
pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych, które musi być
załączone do oferty.
5. Oferent oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i przyjmuje je bez
zastrzeżeń.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Radomiu, 26-600
Radom, ul.1905 Roku 47 w sekretariacie (pok.22) w terminie do 08.09.2015 r. do godz.
15.00.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
ceny netto oferty.
2. W ofercie należy podać:
a) cenę netto oferowanych urządzeń
b) stawkę i wartość podatku VAT
c) cenę brutto
d) okres gwarancji na poszczególne urządzenia
3. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

OSOBA UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI
Jacek Pietrzak - tel. 48/ 36-211-54 wew. 102 lub 607 323 929

