Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4/2016
Burmistrza Sędziszowa
z dnia 14.01.2016 roku

Sędziszów, dnia 2020-01-31

Znak sprawy: SS.IV.5543.2020
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
FORMULARZ OFERTY - STR. 1
na wykonanie

„Zakup używanego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie”
(nazwa rodzaju zamówienia)

CZĘŚĆ I (wypełnia zamawiający)
1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Sędziszów, 28 – 340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20, woj. świętokrzyskie, powiat jędrzejowski,
tel. 41/ 38 11 077, fax. 41/ 38 11 129 w. 209, internet: www.sedziszow.pl, e-mail: um@sedziszow.pl ,
NIP 656-21-64-804, REGON 291009857, godziny urzędowania: 7.30 - 15.30.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży
Pożarnej w Klimontowie spełniającego następujące warunki:
Dane dotyczące samochodu używanego rok produkcji 1995-1997
L.p.

Rodzaj wyposażenia

Wymagane opcje wyposażenia

1

Rodzaj pojazdu

pożarniczy

2

Liczba miejsc

6 w układzie 2+4

3

Nadwozie

Zabudowa pożarnicza w układzie żaluzji: 2+2+1

4

Kolor

Biały lub Czerwony

5

Tapicerka

Tkanina, kolor-ciemny

6

Koła (opony, felgi)

Felgi ze stopu metali lekkich, najmniej 15 cali z
ogumieniem letnim i oryginalnymi kołpakami

7

Skrzynia biegów

Manualna co najmniej 6 biegowa

8

Pojemność silnika

Nie mniej niż 6000 cm³

9

Paliwo

Olej napędowy

10

Moc maksymalna silnika

Nie mniej niż 130 KM

11

Rodzaj napędu

4x2

12

Hamulce

Górskie silnikowe

13

autopompa

O wydajności 2000 L

14

Linia tłoczna

1x W25-1x W 52- 1xW 75

15

Linia ssawna

1xW75-1xW110

16

Zbiornik wody

Kompozytowy o poj. 2000 L

17

Szybkie natarcie elektryczne zakończone
prądownicą

Wymagany

18

Tablica sterująca pracą autopompy

Wymagany

19

Oświetlenie zewnętrzne pola pracy pojazdu
LED

Wymagany

20

Oświetlenie wewnętrzne skrytek sprzętowych Wymagana

21

Belka sygnalizacyjna niebieska świetlnoostrzegawcza LED

Wymagane

22

Zestaw lamp niebieskich naprzemiennych
zderzakowych LED

Wymagane

23

Niebieski Kogut LED z tyłu pojazdu

Wymagany

24

Modulator sygnałów dźwiękowych pojazdów Wymagany
uprzywilejowanych 100W

25

Głośnik sygnałów ostrzegawczych 100W

Wymagane

26

Zestaw rozgłoszeniowy z funkcja mikrofonu

Wymagane

27

Sygnalizacja pomarańczowa z tyłu pojazdu

Wymagane

28

Cztery uchwyty pod aparaty powietrzne w
kabinie pojazdu

Wymagane

29

Wspomaganie kierownicy

Wymagane

30

Koła na osi przedniej pojedyncze, na osi
tylnej podwójne

Wymagane

31

Skrzynia narzędziowa na dachu

Wymagane

Opony

9,5 R 17,5

32

Gwarancja pisemna na okres 12 miesięcy

Wymagane

33.

Wysokość pojazdu 2, 85 max

Wymagane

34

Wyciągarka

Wymagane

3. Warunki udziału w postępowaniu:
4. Termin wykonania zamówienia: 3 dni po podpisaniu umowy
5. Termin płatności: Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół
odbioru samochodu wraz z niezbędną dokumentacją.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonywania zadania.
7. Obowiązki Wykonawcy:
a) Przekazanie karty gwarancyjnej w języku polskim/ książka pojazdu
- przeszkolenie z obsługi pojazdu
b) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż:
- 1 rok na autopompę i silnik
8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Wykonawca poda cenę oferty brutto za przedmiot zamówienia. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie

obowiązki oferenta dla realizowania przedmiotu zamówienia: ubezpieczenia, rabaty, upusty, koszt materiałów i czas na
wykonanie usługi.
9. Kryterium oceny ofert: cena brutto 100%
Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe wg poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):
cena oferowana minimalna
Wartość punktowa ceny = ----------------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
11. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą,
Wykonawca będzie związany z ofertą przez 10 dni i określi termin realizacji zamówienia, który nie będzie dłuższy
niż 3 dni od dnia podpisania umowy (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert)
12. Składana oferta powinna zawierać:
Formularz ofertowy ,oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli wykonawców
wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.
13. Oferty należy składać:
1. W formie elektronicznej lub pisemnej (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera) na adres: : um@sedziszow.pl
,Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów do dnia 06.02.2020 r. do godz. 800
2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać na formularzu dołączonym do oferty
„Zakup używanego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Klimontowie”
14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.02.2020 r. o godz. 08:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 5
15. Termin związania ofertą: 10 dni od upływu terminu do składania ofert.
16. Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
17. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie
od wyniku postępowania.

