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26.03.2015r. Szklarska Poręba-Jakuszyce
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej

wykonania

zamówienia

obejmującego:

Dostawa

fabrycznie

nowego

pojazdu

wielofunkcyjnego typu Quad

Nazwa i adres Zamawiającego: Stowarzyszenie Bieg Piastów, 58-580 Szklarska Poręba, ul.
Jakuszyce 8
Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu wielofunkcyjnego typu Quad
Opis przedmiotu zamówienia:
Paramentry:
- benzynowy - czterosuwowy, chłodzony cieczą
- hamulce przednie-hydraulicznie , tarczowe
- hamulce tylne-hydrauliczne, tarczowe
- układ zasilania – wtrysk paliwa
- rozrusznik – elektryczny i rezerwowy ręczny
- pojemność skokowa silnika – min. 799 cm3
- napęd 2wd z możliwością dołączania 4wd z automatyczną blokadą mostu przedniego
- blokada mostu tylnego
- pojemność zbiornika paliwa min. 20 litrów
- opony terenowe typu AT , bezdętkowe wielkości min 27 cali
- szerokość pojazdu max 120 cm
- rozstaw osi min. 149 cm ze względu na stabilność pojazdu
- pojazd musi być przystosowany do przewozu dwóch osób
- wspomaganie kierownicy
- immobiliser
- zdolność do ciągniecia przyczepy o masie min. 500 kilogramów
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Dodatkowe wyposażenie
- odsnieżarka wirnikowa montowana z przodu pojazdu z napędzana silnikiem spalinowym z
elektrycznym rozrusznikiem
- pług szerokości min 150cm
- zestaw gasienic montowanych na cztery koła, do jadzy po śniegu
- oświetlenie ostrzegawcze koloru pomarańczowego zamontowane na pojeździe z przodu o tyłu
pojazdu, niezależne od uruchomienia silnika
Ponadto pojazd musi posiadać:
- prędkościomierz
- licznik przebiegu kilometrów
- licznik dzienny, tj. możliwość zerowania licznika w celu odnotowania/zmierzenia trasy
- wskaźnik ilości paliwa
- oświetlenie przód i tył
- gniazdo zapalniczki 12V
- hak holowniczy kulowy
- wyciągarkę elektryczną zamontowaną z przodu
- 100% płynów eksploatacyjnych i smarów w dniu odbioru
- homologację dopuszczającą do ruchu ulicznego, komplet dokumentów niezbędnych do
zarejestrowania pojazdów (wyciąg ze świadectwa homologacji itd.) jako pojazdów samochodowych
innych na prawo jazdy kat. B oraz książki serwisowe i instrukcje obsługi pojazdu w języku polskim.
Wymagania dodatkowe :
- Gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne minimum 24 miesiące bez limitu przejechanych
kilometrów.
- Wykonawca zapewni przez okres gwarancji (co najmniej 24 miesięcy) darmowy serwis w
ramach, którego odbędzie się przed każdym kolejnym sezonem zimowym przegląd techniczny.
- Czas przystąpienia Wykonawcy do rezalizacji zlecenia naprawy gwarancyjnej lub okresowego
przeglądu w ramach gwarancji nie może przekroczyć 48 godzin od chwili zgłoszenia.
- Za naprawy i przeglądy okresowe w ramach gwarancji koszty ponosi Wykonawca za wyjątkiem
materiałów eksploatacyjnych.
- Wykonawca ponosi koszt dostarczenia w tym załadunku, rozładunku a także przeszkolenia,
udzielenia instruktażu obsługi.
- Dokumentem potwierdzającycm fakt, iż urządzenia są fabrycznie nowe, będzie oświadczenie
Wykonawcy oraz inne potwierdzenia wydane przez przez producenta lub dystrybutora.
Termin realizacji zamówienia/dostarczenia pojazdu: najpóźniej do 22.04.2015r.
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Sposób przygotowania oferty:
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 10.04.2015 r w formie pisemnej
osobiście lub listownie na adres 58- 580 Szklarska Poręba , ul. Jakuszyce 8, Biuro Biegu Piastów
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@bieg-piastow.pl. Oferta powinna zawierać:
- dane techniczne oferowanego sprzętu mechanicznego
- zdjęcie oferowanego sprzętu mechanicznego
- kwotę brutto
Kryteria oceny oferty:
Kryterium oceny ofert jest cena brutto -znaczenie 100 %
Zamawiający uzna za spełnione wymogi także w przypadku zaoferowania dostawy równoważnej,
tj. o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż przedstawione powyżej.
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o
terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Marek Operacz, tel. 693 254 000
Osoba do kontaktu w sprawie złożenia oferty: Joanna Jędrzejowska, tel. 693 252 000
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