Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o.
z/s ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
adres do korespondencji:
ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom
NIP 796-006-74-61 REGON 000617717
KRS 0000350902
ZAPYTANIE OFERTOWE
W SPRAWIE DOSTAWY NOWYCH I BIEŻNIKOWANYCH
OPON SAMOCHODOWYCH
DO TABORU AUTOBUSOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ
W RADOMIU SP. Z O.O.
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w postępowaniu jw. zgodnie z warunkami,
określonymi w n/n zapytaniu i formularzu ofertowym.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPONY NOWE

Część

Rozmiar opony

Ilość

[szt.]

1.

295/80R/22.5

34

2.

10.Rx22.5

34

3.

195/75R/16C

16

4.

235/75R/17,5

12

5.

11Rx22,5

2
Razem

98

OPONY BIEŻNIKOWANE Z KARKASEM ZAMAWIAJĄCEGO

Rozmiar opony

Ilość

[szt.]

Część
6.

295/80R/22.5

36

7.

10.Rx22.5

36
Razem

72

Bieżnikowanie opon w technologii – na zimno.
Rzeźba bieżnika do ustalenia z wybranym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą.
Dostarczone opony bieżnikowane muszą posiadać świadectwo homologacji
dopuszczające opony do obrotu i użytkowania w Polsce oraz inne oznaczenia wymagane
odrębnymi przepisami.
Termin realizacji zamówienia:
•
18 miesięcy od dnia podpisania umowy – partiami, wg potrzeb Zamawiającego
po złożeniu zamówienia telefonicznie, faxem lub mailem.
Do oferty należy załączyć:
•
kopię zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis z KRS
•
świadectwo homologacji dopuszczające opony do obrotu i użytkowania w
Polsce oraz inne oznaczenia, wymagane w odrębnych przepisach
•
parafowany projekt umowy.
Warunki dot. zamówienia:
• dostawa opon oraz odbiór karkasów na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do
7 dni od daty złożenia zamówienia,
• podana w formularzu ofertowym cena musi zawierać koszty dostawy ogumienia,
• gwarancja min. 24 miesiące (opony nowe) i min.12 miesięcy (opony
bieżnikowane). Czas gwarancji będzie liczony od daty dostawy.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia/zmniejszenia
zamówienia o +/- 20% w zaoferowanych cenach.
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu i złożyć w terminie do dnia 12
lutego 2016 r. w n/w formach:
•
bezpośrednio w sekretariacie Spółki w Radomiu, ul. 1905 Roku 47, pok. nr 22,
•
faxem na nr (48) 363 26 49, a oryginał pocztą
•
e-mailem na adres: sekretariat@pksradom.pl, a oryginał pocztą
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny
całej oferty lub ceną poszczególnych części przy złożeniu oferty częściowej.
Informacje o wyniku postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej:
www.pksradom.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
Osoba upoważniona do udzielania informacji w sprawach merytorycznych:
Mirosław Lesiak - tel. 48 36-211-53 do 54 wew. 149, kom. 663 770 576
Wojciech Lis
„
kom. 607 323 919

..............................................................
pieczęć Oferenta
OFERTA
na dostawę nowych i bieżnikowanych opon samochodowych
do taboru PKS w Radomiu Sp. z o.o.
Oferent:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
1. Odpowiadając na Zapytanie ofertowe, oferuję wykonanie zamówienia w okresie 18
miesięcy od dnia podpisania umowy – partiami, wg potrzeb Zamawiającego w cenach
określonych w n/w Załącznikach:
Załącznik Nr 1 do Oferty – Tabela nr I
Załącznik Nr 2 do Oferty – Tabela nr II
Załącznik Nr 3 do Oferty – Tabela nr III
Załączniki Nr 1 – 3 stanowią integralną część formularza Oferty i będą stanowiły
Załączniki do Umowy.
2. Oświadczam, że w cenę oferty zostały wliczone wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy opon oraz
odbioru karkasów.
3. Do oferty załączam wymagane dokumenty, wymienione w Zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i przyjmuję go bez
zastrzeżeń.
5. Zapewniam niezmienne ceny ogumienia w okresie trwania umowy, a także w
odniesieniu do zwiększonego/zmniejszonego o 20% zamówienia.
6. Udzielam gwarancji min. 24 miesiące (opony nowe) i min.12 miesięcy (opony
bieżnikowane). Czas gwarancji będzie liczony od daty dostawy.
7. Gwarantuję wykonanie dostaw cząstkowych w terminie do 7 dni od dnia zamówienia.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
Załączniki Nr 1-3 – Tabele, o których mowa w pkt 1 n/n formularza Ofertowego
oraz:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

............................................................
miejscowość /data

....................................................
podpis Oferenta

………………………………….....
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/

Załącznik nr 1 do Oferty

Tabela nr I.
Dotyczy opon marek i producentów wyszczególnionych przez Zamawiającego

OPONY NOWE
Część Rozmiar
opony

Ilość

Marka opony

Typ
bieżnika

Minimalny
indeks
nośności

Max. klasa
efektywności
paliwowej

Max. klasa
przyczepn.
do mokrej
nawierzchni

1.

295/80R/22.5

34

KORMORAN

ROADS

152/148M

C

C

2.

10.Rx22.5

34

DOUBLESTAR

DSR 266

144/142L

C

D

3.

195/75R/16C

16

BARUM

VANIS 2

107/105R

E

C

4.

235/75R/17,5

12

DOUBLESTAR

DSR 116

132/130M

C

E

5.

11Rx22,5

2

DOUBLESTAR

DSR 266

148/145L

C

D

Cena
jednostk.
netto/(szt.

Wartość
netto

Podatek Wartość
VAT
brutto

………………………………………..
/podpis Oferenta/

………………………………….....
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/

Załącznik nr 2 do Oferty

Tabela nr II.
Dotyczy opon równoważnych innych marek i producentów o zbliżonej rzeźbie bieżnika i parametrach: minimalny indeks nośności, maksymalna
klasa efektywności paliwowej, maksymalna przyczepności do mokrej nawierzchni takich samych jak wymienione w Tabeli nr I lub lepszych,
zaproponowanych przez Oferenta.
OPONY NOWE
Część Rozmiar
opony

Ilość

1.

295/80R/22.5

34

2.

10.Rx22.5

34

3.

195/75R/16C

16

4.

235/75R/17,5

12

5.

11Rx22,5

2

Marka opony

Typ
bieżnika

Minimalny
indeks
nośności

Max. klasa
efektywności
paliwowej

Max. klasa
przyczepn.
do mokrej
nawierzchni

Cena
jednostk.
netto/(szt.

Wartość
netto

Podatek Wartość
VAT
brutto

………………………………………..
/podpis Oferenta/

………………………………….....
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/

Załącznik nr 3 do Oferty

Tabela nr III.
OPONY BIEŻNIKOWANE Z KARKASEM ZAMAWIAJĄCEGO
Lp.

Rozmiar opony

Ilość

1.

295/80R/22.5

36

2.

10.Rx22.5

36

Cena
jednostkowa
netto/(szt.)

Wartość
netto

Podatek VAT

Wartość brutto

Bieżnikowanie opon w technologii – na zimno.
Rzeźba bieżnika do ustalenia z wybranym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą.
Dostarczone opony bieżnikowane muszą posiadać świadectwo homologacji dopuszczające opony do obrotu i użytkowania w Polsce oraz inne
oznaczenia wymagane odrębnymi przepisami.

………………………………………..
/podpis Oferenta/

Umowa /projekt dla części 1 - 5/
zawarta w dniu ………… w……………. pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Radomiu sp. z o.o. z siedzibą w Skaryszewie
przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600
Radom, NIP 796-006-74-61, REGON 000617717, KRS 0000350902
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Janusza Spelinę
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………., KRS
…………………………. NIP……………….,Regon……………… zamieszkałym ……………
Pesel …………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:
………………wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
posiadającym numer identyfikacyjny NIP……………………….……..,Regon…………………
reprezentowaną/ym przez:
…………………………………….…………………………………….
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa opon nowych zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą
Załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w ust. 1 pod adres Zamawiającego:
…………………………………………………………………………………………………
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia/zmniejszenia zamówienia o 20% ogólnej
ilości zamówionych opon samochodowych z jednoczesnym zmniejszeniem/zwiększeniem wartości
przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu
na co Wykonawca wyraża zgodę i oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu
niezrealizowania maksymalnej wartości przedmiotu umowy.
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zamówioną i odebraną ilość opon.

§2
1. Przedmiot umowy dostarczany będzie przez Wykonawcę sukcesywnie na podstawie częściowych
zamówień składanych przez Zamawiającego faksem na nr………………… lub email………………..
2. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć opony w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia
częściowego BRUTTO za każdy dzień opóźnienia.
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4. Przyjmowanie dostaw odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do
14:00.
5. Jeżeli dostarczony przedmiot umowy będzie niezgodny z umową, Zamawiający ma prawo
odmówić jego przyjęcia. Odmowa przyjęcia nie stanowi podstawy przedłużenia terminu realizacji
częściowego zamówienia.
§3
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy będzie wolny od wad,
będzie posiadał parametry, w tym jakościowe, zgodne z Zapytaniem ofertowym (stanowiącym
Załącznik nr 2) i będzie mógł być używany zgodnie z przeznaczeniem.
2. Na przedmiot umowy, Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na opony liczonej od daty
dostawy.
3. Do sytuacji nieprzewidzianych niniejszym paragrafem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego o gwarancji.
§4
1. Maksymalna wartość umowy na podstawie ilości i cen jednostkowych netto zawartych w
Załączniku nr 1 wynosi netto: ……………… zł (słownie: ………………………………….) w tym
podatek VAT w wysokości …... % tj………………. zł (słownie:……………….),
brutto:……………. zł (słownie:…………………….).
2. Z tytułu realizacji umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według cen
jednostkowych netto wskazanych w Załączniku nr 1.
3. Ceny jednostkowe netto wskazane w Załączniku nr 1 pozostają niezmienne w trakcie trwania
umowy.
4. Ceny jednostkowe przedstawione Załączniku nr 1 zawierają wszelkie koszty w tym koszty
dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego.
5. Na wynagrodzenie Wykonawcy składać się będą należności wynikające z faktur częściowych na
każdą zamówioną i dostarczoną część zamówienia.
6. Płatności są dokonywane z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia
faktury.
7. Płatność za wykonaną i potwierdzoną dostawę dokonywana będzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury
VAT Zamawiającemu.
8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników przy wykonaniu przedmiotu
Umowy, w szczególności w zakresie terminowości wykonania dostaw , w takim samym stopniu,
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jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własne, jego własnych
pracowników lub współpracowników.
§6
Umowa zostaje zawarta na okres 18 miesięcy od dnia podpisania lub wcześniejszego wyczerpania
kwoty udzielonego zamówienia zgodnie z umową.
§7
W razie odstąpienia od umowy, Strony zobowiązują się dokonać rozliczeń faktycznie
zrealizowanych dostaw na zasadach wynikających z niniejszej umowy.
§8
1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, a
które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać należy takie
wydarzenia jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary,
powodzie, działania władz – o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej
umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę.
§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w
szczególności Kodeksu Cywilnego.
§11
1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy w przypadku nie dojścia do porozumienia
podlegają rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W razie odstąpienia od umowy, Strony poddają wynikłe z tego względu spory rozstrzygnięciu
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§12
1. Strony oświadczają, że ich aktualne dane kontaktowe są następujące:
a. Zamawiający:
adres
fax
e-mail

b. Wykonawca:…………………………………………………………………………………..
adres
tel.
fax
e-mail
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2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdej zmianie adresu.
§13
1. Do umowy załączono:
Załącznik 1. Oferta Wykonawcy.
Załącznik 2. Zapytanie ofertowe.
2. Załączniki stanowią integralną część umowy.
§14
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Umowa /projekt dla części 6-7/
zawarta w dniu ………… w……………. pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Radomiu sp. z o.o. z siedzibą w Skaryszewie
przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600
Radom, NIP 796-006-74-61, REGON 000617717, KRS 0000350902
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Janusza Spelinę
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………., KRS
…………………………. NIP……………….,Regon……………… zamieszkałym ……………
Pesel …………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:
………………wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
posiadającym numer identyfikacyjny NIP……………………….……..,Regon…………………
reprezentowaną/ym przez:
…………………………………….…………………………………….
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest bieżnikowanie i dostawa opon zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą
Załącznik nr 1 do umowy.
2. Zamawiający zapewnia opony do bieżnikowania gwarantując gotowość ich przekazania z chwilą
złożenia zamówienia.
3. Wykonawca odbierze/dostarczy przedmiot umowy określony w ust. 1 pod adresem
Zamawiającego:
…………………………………………………………………………………………………
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia/zmniejszenia zamówienia o 20% ogólnej
ilości z jednoczesnym zmniejszeniem/zwiększeniem wartości przedmiotu umowy. W takiej sytuacji
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu na co Wykonawca wyraża zgodę i
oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu niezrealizowania maksymalnej wartości
przedmiotu umowy.
5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną i odebraną część zamówienia.

§2
1. Przedmiot umowy wykonywany będzie przez Wykonawcę sukcesywnie na podstawie
częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego faksem na nr………………… lub email………………..
2. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać bieżnikowanie i dostarczyć opony w terminie 14 dni od
złożenia zamówienia. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1%
wartości zamówienia częściowego BRUTTO za każdy dzień opóźnienia.
4. Przyjmowanie dostaw/odbiory odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od
07:00 do 14:00.
5. Jeżeli dostarczony przedmiot umowy będzie niezgodny z umową, Zamawiający ma prawo
odmówić jego przyjęcia. Odmowa przyjęcia nie stanowi podstawy przedłużenia terminu realizacji
częściowego zamówienia.
§3
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy będzie wolny od wad,
będzie posiadał parametry, w tym jakościowe, zgodne z Zapytaniem ofertowym (stanowiącym
Załącznik nr 2) i będzie mógł być używany zgodnie z przeznaczeniem.
2. Na przedmiot umowy, Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru.
3. Do sytuacji nieprzewidzianych niniejszym paragrafem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego o gwarancji.
§4
1. Maksymalna wartość umowy na podstawie ilości i cen jednostkowych netto zawartych w
Załączniku nr 1 wynosi netto: ……………… zł (słownie: ………………………………….) w tym
podatek VAT w wysokości …... % tj………………. zł (słownie:……………….),
brutto:……………. zł (słownie:…………………….).
2. Z tytułu realizacji umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według cen
jednostkowych netto wskazanych w Załączniku nr 1.
3. Ceny jednostkowe netto wskazane w Załączniku nr 1 są cenami ryczałtowymi i pozostają
niezmienne w trakcie trwania umowy.
4. Ceny jednostkowe przedstawione w Załączniku nr 1 zawierają wszelkie koszty w tym koszty
dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego.
5. Na wynagrodzenie Wykonawcy składać się będą należności wynikające z faktur częściowych na
każdą wykonaną część zamówienia.
6. Płatności są dokonywane z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia
faktury.
7. Płatność za wykonanie umowy dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT
Zamawiającemu.
8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§5
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników przy wykonaniu przedmiotu
Umowy, w szczególności w zakresie terminowości wykonania dostaw , w takim samym stopniu,
jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własne, jego własnych
pracowników lub współpracowników.
§6
Umowa zostaje zawarta na okres 18 miesięcy od dnia podpisania lub wcześniejszego wyczerpania
kwoty udzielonego zamówienia zgodnie z umową.
§7
W razie odstąpienia od umowy, Strony zobowiązują się dokonać rozliczeń faktycznie
zrealizowanych części umowy na zasadach wynikających z niniejszej umowy.
§8
1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, a
które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać należy takie
wydarzenia jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary,
powodzie, działania władz – o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej
umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę.
§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w
szczególności Kodeksu Cywilnego.
§11
1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy w przypadku nie dojścia do porozumienia
podlegają rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W razie odstąpienia od umowy, Strony poddają wynikłe z tego względu spory rozstrzygnięciu
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12
1. Strony oświadczają, że ich aktualne dane kontaktowe są następujące:
a. Zamawiający:
adres
fax
e-mail
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b. Wykonawca:…………………………………………………………………………………..
adres
tel.
fax
e-mail
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdej zmianie adresu.
§13
1. Do umowy załączono:
Załącznik 1. Oferta Wykonawcy.
Załącznik 2. Zapytanie ofertowe
2. Załączniki stanowią integralną część umowy.
§14
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

