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Lwówek, 2020.07.07

Wykonawcy:
…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU
I ZŁOŻENIA OFERTY
w rozpoznaniu cenowym, zwanym dalej „Zaproszeniem”
Zamawiający – Gmina Lwówek, zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do złożenia oferty na udzielenie
zamówienia w kategorii dostaw pn.: Dostawa – zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia.

1. Zamawiający
Zamawiający - Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i
Gminy w Lwówku, NIP 788-191-67-47,
adres zamawiającego: ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel./faks: 61 44 14024 – centrala,
adres strony internetowej na której zostaje zamieszczona dokumentacja „Zaproszenia” wraz z załącznikami:
www.bip.lwowek.com.pl w zakładce zapytania ofertowe,
adres poczty elektronicznej e-mail: urzad@lwowek.com.pl lub przetargi@lwowek.com.pl
godziny urzędowania: pon. - 8.00 - 16.00, wt.-pt. - 7.30 - 15.30
2. Podstawa udzielenia przyszłego zamówienia
Wykonanie – zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia zostanie udzielone w formie umowy
realizowanej na podstawie art. 4 pkt. 8, który mówi, że ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (ustawa Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z
2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
3. Zamawiający określa przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego 9-cio osobowego minibusu przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych dla Gminy Lwówek.
2) Przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem do zaproszenia do udziału w postępowaniu - specyfikacja techniczna
zamówienia, opis warunków technicznych samochodu objętego przedmiotem zamówienia publicznego na dostawę –zakup
fabrycznie nowego 9-cio osobowego minibusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Lwówek.
4. Wymagania stawiane Wykonawcy
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla wykonania
przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym
przedstawicielem Wykonawcy.
4) Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia Zamawiającemu telefonów kontaktowych, oraz adresów elektronicznych
do kontaktu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonywania zamówienia.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia.
6) Wykonawca w przypadku takiej potrzeby, wykona na swój koszt wszelkie niezbędne badania i sprawdzenia oraz próby w
celu wykazania należytego i poprawnego, oraz zgodnego z ww opisem wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom
1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
2) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie zamówienia.
6. Kody ze wspólnego słownika zamówień
- 34114400-3 minibusy
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7. Warunkiem złożenia oferty przez Wykonawcę jest
1) Wykonawca udziela Zamawiającemu terminu ważności oferty wynoszącego 30 dni od dnia jej złożenia.
2) Wykonawca musi zaakceptować przedstawiony do „Zaproszenia” wzór umowy, parafując jego wszystkie strony przez
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim, w dowolnie wybranej przez siebie formie, jednak
Wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą i zostanie wybrany do realizacji zamówienia zobligowany będzie do złożenia
oferty wraz z załącznikami w formie pisemnej w oryginale, przed terminem podpisania umowy.
8. Zamawiający w wyborze Oferty do realizacji zamówienia będzie się kierował najniższą ceną ryczałtową brutto za
dostawę kompletnego pojazdu.

W przypadku zainteresowania udzieleniem zamówienia prosimy o złożenie Oferty w dowolnej formie wybranej
przez Wykonawcę, w języku polskim do dnia 16.07.2020r. do godz. 1000 z dopiskiem Oferta na wykonanie dostawy
fabrycznie nowego 9-cio osobowego minibusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Lwówek:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek pok. nr 5 –
sekretariat, lub za pomocą posłańca (kuriera), lub
2) faksem na nr tel. 61 44 14 024 – prosić o włączenie faksu, lub
3) drogą elektroniczną na adres: urzad@lwowek.com.pl,
oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert nie zostaną przyjęte do rozpatrzenia.
Osoby do kontaktu pani Aldona Skręta tel. do kont. 61 44 17 619 - tel. bezpośredni do biura, e-mail:
oświata@lwowek.com.pl lub pan Zbigniew Jaworowicz, tel. do kont.: 61 44 17 606 – tel. bezpośredni do biura, e-mail:
przetargi@lwowek.com.pl , Zamawiający udzieli wyczerpujących informacji niezbędnych do przygotowania ofert i
późniejszej realizacji przedmiotowego zamówienia, pytania należy zadawać w formie pisemnej (drogą mailową) odpowiedzi
zostaną zamieszczone na stronie internetowej w miejscu zamieszczenia „Zaproszenia” (zapytania ofertowe www.bip.lwowek.com.pl).
Zamawiający po dokonanym wyborze Oferty najkorzystniejszej zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie
wybrana do realizacji zamówienia drogą telefoniczną, a na stronie internetowej www.bip.lwowek.com.pl zamieści
dokumentację z przeprowadzonego rozeznania cenowego.
W załączeniu:
1) wzór – Oferty cenowej o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.
2) projekt umowy.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Piotr Długosz
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