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Spółdzielnia Mieszkaniowa      Jastrowie, 2018-04-16 

Lokatorsko-Własnościowa w Jastrowiu 

ul. Wojska Polskiego 37 

64-915 Jastrowie 

KRS 0000173947 
NIP 7650009015 

REGON 000796708 

tel. 67-266-26-77, 606-952-742 

 

 

SMLW/1/ /2018     Wg rozdzielnika: 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego 

skierowanego do ograniczonego kręgu podmiotów. 
 

Nazwa zadania: zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika do prac 

komunalnych, przyczepy, pługa i piaskarko-solarki. 
 

1. Dane i adres zamawiającego: 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa      

Lokatorsko-Własnościowa w Jastrowiu 

ul. Wojska Polskiego 37 

64-915 Jastrowie 

smlw_jastrowie@poczta.onet.pl 

www.smlw.jastrowie.com.pl 

Tel. 606-952-742, 67-266-26-77 

Godziny urzędowania od 7 do 15 

 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego skierowanego do wybranych 

przez siebie Dostawców w oparciu o zarządzenie nr 2/2018 Prezesa Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2018 roku. 

 

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika do prac komunalnych o 

mocy do 28 KM oraz nowej przyczepy do 1,5 T, pługa odśnieżnego oraz piaskarko-solarki 

typu lej. 

 

4. Wybrane parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone są w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia SMLW/1/2018 (dalej SIWZ). 

 

5. Warunki pozostałe: 

1. Oferowane przez Dostawcę ciągnik, przyczepa, pług odśnieżny i piaskarko-solarka 

powinny być w pełni sprawne spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe 

określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Ciągnik oraz przyczepa, pług odśnieżny i piaskarko-solarka powinny posiadać 

wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z 
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dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych oraz katalog części zamiennych i 

instrukcję w języku polskim. 

3. Dostawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik, przyczepę, pług 

odśnieżny i piaskarko-solarkę na okres nie mniej niż 24 miesięcy liczony od dnia 

podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszty materiałów i 

części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających 

naturalnemu zużyciu ponosi Dostawca. 

5. Dostawca powinien zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny. Serwis powinien 

znajdować się na terenie Polski. 

a) maksymalny czas reakcji serwisu z przedstawieniem propozycji usunięcia awarii od 

momentu zgłoszenia awarii do 24 godzin, 

b) wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na 

koszt Dostawcy, 

c) Dostawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia wad pojazdu, które 

ujawniły się w okresie gwarancji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, 

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w 

SIWZ SMLW/1/2018, Dostawca powinien dołączyć do oferty katalog i foldery z 

opisem technicznym oferowanego sprzętu zawierającego wymagane przez 

Zamawiającego parametry techniczne. 

7. Koszt transportu do Zamawiającego ponosi Dostawca. 

8. Przed złożeniem oferty Dostawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, 

jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty. 

9. Dostawca umożliwia zakup w/w przedmiotów w systemie ratalnym. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu: 

    1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu, 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 

    2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej – działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania 

przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub 

uprawnień, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie, 

    

6.  Wykaz dokumentów: 

         Oferta powinna zawierać: 

a) Projekt umowy (parafowany przez Dostawcę – 3 strony) – załącznik nr 1 

b) Formularz ofertowy (2 strony) – załącznik nr 2 

c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (1 strona) – 

załącznik nr 3 

d) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w 

celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. 
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e) Katalog i foldery z opisem technicznym oferowanego ciągnika zawierającego 

wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne. 

 

7.  Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 lipca 2018 roku. 

 

8. Termin składania ofert: 27 kwietnia 2018 roku do godz. 13
00

. 

 

9. Informacje dodatkowe: 

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkol- 

    wiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku   

    Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w 

postępowaniu zawarte zostały w SIZW SMLW/1/2018. SIZW SMLW/1/208 oraz niezbędne 

do złożenia oferty formularze, zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego 

www.smlw.jastrowie.com.pl w zakładce przetargi oraz w gablocie przed siedzibą Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jastrowiu, ul. Wojska Polskiego 37. 

 

Otrzymują: 

 

1. Ogród Marzeń 

ul. Poniatowskiego 4 

64-915  Jastrowie 
 

2. Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna 

ul. Za Dworcem 2a 

77-400 Złotów 
 

3. Sklep GRENE  

ul. Pilska 5 

78-400 Szczecinek 
 

4. FHU ELROL 

Żurominek 29 

06-521 Wiśniewo k. Mławy 
 

5. POLSAD Stare Miasto 

ul. Holenderska 14 

99-300 Kutno 
 

6. AGRICOLA Sp. z o.o. 

Okaliniec 22A 

89-350 Miasteczko Krajeńskie 

 

Do wiadomości: 

 

1. a/a. 

http://www.smlw.jastrowie.com.pl/

