Łódź 05.09.2012

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU nr 1/2012.
Tryb udzielania zamówienia zgodny z zasadami opublikowanymi w załączniku do Uchwały nr 1512/11
Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 września 2011 roku, stosowanymi dla zamówień, których
wartość przekracza wyrażoną w złotówkach równowartość kwoty 14 000,00 EUR.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
„Marcom” Teresa Kozanecka
91-204 Łódź ul. Traktorowa 128
NIP: 729-011-66-24 Regon 472407492
DOTYCZY DZIAŁANIA:
Dofinansowanie projektu w ramach regionalnego projektu operacyjnego województwa łódzkiego na
lata 2007 -2013.
OŚ PRIORYTETOWA III:
Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
DZIAŁANIE III.6:
Rozwój mikro – i małych przedsiębiorstw.
NUMER KONKURSU:
RPLD.03.06.00-3/11
TYTUŁ PROJEKTU:
Wzrost konkurencyjności firmy „Marcom” Teresa Kozanecka poprzez rozbudowę mobilnej oraz stacjonarnej bazy
warsztatowej.
NUMER WNIOSKU:
WND-RPLD.03.06.00-00-283/11
PRZEDMIOT I WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Dostawa samochodów Techniczno – Warsztatowych „MAŁYCH” w ilości szt. 2 ( słownie: dwa)
zgodnych ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w zał. nr 1 pkt 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Dostawa samochodu Techniczno – Warsztatowego „ŚREDNI” w ilości szt. 1 ( słownie: jeden )
zgodnych ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w zał. nr 1 pkt 2 do niniejszego ogłoszenia.
Dostawca oświadczy iż Posiada prawo do udzielenia gwarancji w imieniu producenta an
przedmiot zamówienia.
Dostawca udzieli przynajmniej 24 mc pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia
obejmującej koszty materiałowe jak i koszty nie materiałowe wykonywanych potencjalnych
napraw.
Dostawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem
zamówienia przez okres minimum 10 lat od daty dokonania dostawy.
Dostawca uwzględni w ofercie wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w
szczególności koszty formalne związane z uzyskaniem statusu pojazdu TechnicznoWarsztatowego oraz rejestracją pojazdu.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ( nie obejmujących całego zamówienia ).

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
Oferta powinna zawierać całkowitą wartość NETTO dostawy przedmiotu zamówienia,
uwzględniającą wszelkie koszty związane z jego dostarczeniem.

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Cena NETTO – 64 %
Na podstawie wzoru:
najniższa oferowana cena NETTO spośród wszystkich waż nich ofert
C= ------------------------------------------------------------------------------------------- x 64 %
Cena NETTO oferty badanej
C = ilość punktów oferty badanej

Gwarancja na zasadach tożsamych z podstawową gwarancją producenta przekraczająca
24 mc – max. 36 %
Na podstawi wzoru:
C= 1 % za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji – max. 36 %
C = ilość punktów oferty badanej

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów spośród
nieodrzuconych ofert. W wypadku uzyskania najwyższej ilości punktów przez więcej niż jedną ofertę,
za najkorzystniejszą zostanie uznana ta spośród nich, która zawiera najniższą cenę NETTO.

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
21.12.2012

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
„MARCOM” Teresa Kozanecka
91-204 Łódź ul. Traktorowa 128

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
20.09.2012 godzina 16.00 ( decyduje data wpływy / złożenia oferty do Zamawiającego ).

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
1. Pełne dane Oferenta.
2. Dane Zamawiającego; to jest:
„Marcom” Teresa Kozanecka
91-204 Łódź ul. Traktorowa 128
NIP: 729-011-66-24 Regon 472407492
3.

Numer przetargu oraz datę jego ogłoszenia; to jest:
Przetarg nr 1/2012 ogłoszony dnia 31.09.2012.

4. Datę sporządzenia oferty.
5. Pełne dane projektu; to jest:
DOTYCZY DZIAŁANIA:
Dofinansowanie projektu w ramach regionalnego projektu operacyjnego województwa łódzkiego na
lata 2007 -2013.
OŚ PRIORYTETOWA III:
Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
DZIAŁANIE III.6:
Rozwój mikro – i małych przedsiębiorstw.
NUMER KONKURSU:
RPLD.03.06.00-3/11
TYTUŁ PROJEKTU:
Wzrost konkurencyjności firmy „Marcom” Teresa Kozanecka poprzez rozbudowę mobilnej oraz
stacjonarnej bazy warsztatowej.
NUMER WNIOSKU:
WND-RPLD.03.06.00-00-283/11

6. Przedmiot zamówienia; to jest:
1.
Dostawa samochodów Techniczno – Warsztatowych „MAŁYCH” w ilości szt. 2 ( słownie: dwa )
zgodnych ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w zał. nr 1 pkt 1 do ogłoszenia o przetargu.
2.
Dostawa samochodu Techniczno – Warsztatowego „ŚREDNI” w ilości szt. 1 ( słownie: jeden )
zgodnych ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w zał. nr 1 pkt 2 do ogłoszenia o przetargu.

7. Cenę NETTO oraz BRUTTO.
8. Nieprzekraczalny termin realizacji dostawy.
9. Oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem i warunkami zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.
W przypadku złożenia oferty Oferent jest związany ofertą przez okres jednego miesiąca.
Niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami jest dostępne:
W formie „papierowej” w biurze firmy „MARCOM” Teresa Kozanecka pod adresem
91-204 Łódź ul. Traktorowa 128
W formie elektronicznej na stronie http://www.marcom-serwis.pl

Łódź 05.09.2012

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE
PRZETARGU nr 1/2012 Z DNIA 05.09.2012.
SPECYFIKACJA KRYTYCZNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH ZAMAWIANYCH POJAZDÓW ORAZ
WYKAZ WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO, WPŁYWAJĄCEGO NA OCENĘ OFERTY:
PKT 1 dot. Samochód techniczno-warsztatowy ( KŚT 743 ) „MAŁY”
Samochód wyposażony w zabudowę warsztatową umożliwiającą bezpieczny przewóz
drobnych materiałów serwisowych oraz uporządkowany przewóz podstawowej grupy
narzędzi. Zabudowa wyposażona w instalację elektryczną umożliwiającą ładowanie
akumulatorów elektronarzędzi oraz lamp oświetlenia serwisowego w czasie jazdy.
Dedykowane miejsce w zabudowie warsztatowej na gaśnicę oraz apteczkę.
Minimalna przestrzeń ładunkowa ( po odjęciu zabudowy warsztatowej ) 1500 x 700 x 1000.
Minimalna ładowność ( po odjęciu masy zabudowy warsztatowej ) 350 kg.
Drzwi tylne - dwuskrzydłowe
Drzwi boczna przesuwne – 1 ( strona dowolna )
Minimalna liczba miejsc – 2
Przestrzeń ładunkowa pokryta sklejką antypoślizgową wyposażona w co najmniej 6 punktów
mocowania ładunku.
Wewnętrzne ściany przestrzeni ładunkowej zabezpieczone panelami
Przegroda między częścią osobową i bagażową – pełna wyciszona
Rodzaj paliwa: diesel ( norma Euro 5 )
Moc silnika min. 95 KM
Skrzynia biegów - manualna
Klimatyzacja manualna
Tempomat
PKT 2 dot. Samochód techniczno-warsztatowy ( KŚT 743 ) „ŚREDNI”
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samochód wyposażony w zabudowę warsztatową umożliwiającą bezpieczny przewóz
drobnych materiałów serwisowych oraz uporządkowany przewóz podstawowej grupy
narzędzi. Zabudowa wyposażona w instalację elektryczną umożliwiającą ładowanie
akumulatorów elektronarzędzi oraz lamp oświetlenia serwisowego w czasie jazdy.
Dedykowane miejsce w zabudowie warsztatowej na gaśnicę oraz apteczkę.
Minimalna przestrzeń ładunkowa ( po odjęciu zabudowy warsztatowej ) 1950 x 900 x 1300.
Minimalna ładowność ( po odjęciu masy zabudowy warsztatowej ) 800 kg.
Drzwi tylne - dwuskrzydłowe
Drzwi boczna przesuwne – 1 ( strona dowolna )
Minimalna liczba miejsc – 2
Przestrzeń ładunkowa pokryta sklejką antypoślizgową wyposażona w co najmniej 6 punktów
mocowania ładunku.
Wewnętrzne ściany przestrzeni ładunkowej zabezpieczone panelami
Przegroda między częścią osobową i bagażową – pełna wytłumiona
Bagażnik dachowy z możliwością przewozu długich elementów
Rodzaj paliwa: diesel ( norma Euro 5 )
Moc silnika min. 100 KM

•
•
•
•

Skrzynia biegów - manualna
Klimatyzacja manualna
Tempomat
Hak holowniczy

