
ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

 
Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY:
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach 
25 – 501 Kielce
UL. Henryka Sienkiewicza 76

adres e.mail: wiih.kielce@pro.onet.pl 
NIP: 959-08-30-686
REGON: 000136840

1. Zwracamy się z  prośbą o przedstawienie  swojej  oferty na niżej  wymieniony przedmiot
zamówienia :

Samochód  osobowy, fabrycznie nowy dla Wojewódzkiego Inspektoratu  Inspekcji Handlowej w
Kielcach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Silnik benzynowy o mocy minimum 90 KM

2. Nadwozie typu sedan lub hatchback 

3. Minimalne wymiary auta : długość 4200mm/ szerokość  1700mm

4. Systemy bezpieczeństwa (poduszki  powietrzne  czołowe dla  kierowcy i  pasażera,
poduszki  powietrzne  boczne  dla  kierowcy  i  pasażera,  kurtyny  powietrzne  dla
pasażerów na tylnej kanapie);

5. Urządzenie ułatwiające parkowanie ( czujniki parkowania tył lub kamera cofania );

6.                Komplet kół zimowych (opony+felgi)

7. Klimatyzacja

8. System ABS, ESP,ASR lub równoważne 

9. Kolor metalizowany 

10. Autoalarm

2. Sposób przygotowania oferty:

a/ Oferta musi być przygotowana na piśmie oraz ma zawierać:
• dane identyfikacyjne Oferenta,
• informacje dot. ww.  minimalnych wymagań co do przedmiotu zamówienia,
• cenę bru o (wyrażoną w polskich złotych) za przedmiot zamówienia.

b/ Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta do działania
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w Jego imieniu w niniejszej sprawie.

d/  Oferta  może  być  dostarczona  do  siedziby  WIIH  w  Kielcach  dowolnym  kanałem
komunikacyjnym umożliwiającym zachowanie formy pisemnej, tj. osobiście, elektronicznie (skan)
lub pocztą tradycyjną.

e/ Termin składania ofert upływa w dniu 14 września  2018r.. Oferty złożone po tej dacie nie będą
brane pod uwagę.

3. Termin realizacji zamówienia.

a/  Po  wybraniu  jednej  z  ofert  Zamawiający,  do  dnia  28.  września  2018r.  dokona  zapłaty  za
przedmiot zamówienia.

b/  Zamawiający  dokona  płatności  za  przedmiot  zamówienia  w formie  przelewu na rachunek
wskazany przez Dostawcę przedmiotu zamówienia.

c/ Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż
2 miesiące od daty dokonania zapłaty przez Zamawiającego.

 
4. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:
Wojciech Kobylarz – tel. 41 366 19 41 lub 660 726 737

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor

Inspekcji Handlowej

mgr Paweł Faryna

Kielce, dnia 01. września 2018r.
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