ZAPYTANIE OFERTOWE
„Zakup pojazdu asenizacyjnego”
W związku z pilną potrzebą zakupu pojazdu asenizacyjnego Gmina Bogoria zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty sprzedaży takiego pojazdu.
Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
I. ZAMAWIAJĄCY:
GMINA BOGORIA
REGON: 830409637
NIP: 866-16-03-248
Miejscowość: 28-210 Bogoria
Powiat: Staszowski
woj. Świętokrzyskie
Strona internetowa:www.bogoria.pl
Email: urząd@bogoria.pl
Telefon: 15 867-40-86
Fax : 15 867-42-81
II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Przedmiotem zapytania jest: „Zakup pojazdu asenizacyjnego”
III. TERMIN REALIZACJI I ISTOTNE WARUNKI ZAPYTANIA:
Przedmiot zapytania obejmuje: zakup używanego samochodu asenizacyjnego specjalnego:
- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2008 rok.
- Sprawny technicznie, zarejestrowany.
- Samochód trzyosiowy pierwsza i ostatnia oś skrętna (z jedną osią napędową)
(rozstaw osi od 4 m)
- Układ zawieszenia pneumatyczny
- Światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego
- Nowa zabudowa asenizacyjna
- Pojemność beczki od 16 do 19 m3
- Dwa zawory ssące boczy i tylny
- Tylny właz uchylny
- Samochód wyposażony w wąż ssawny o długości min 10 mb.
- Komplet dokumentów do rejestracji pojazdu
- Oferent zapewni Zamawiającemu przed zawarciem umowy sprzedaży, jazdę próbną i
przeprowadzenie badania pojazdu. Niewykonanie tego warunku skutkować będzie
prawem Zamawiającego do niezawarcia umowy z tym Sprzedawcą.
- Oferent udzieli gwarancji na pracę silnika i pneumatykę na okres nie krótszy niż 1
miesiąc.
Sprzedający
- Termin płatności: 14 dni po dostarczeniu i stwierdzeniu sprawności oraz wystawieniu i
odbiorze faktury VAT.
- Za wady ukryte Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć do dnia 18.12.2019 r., (sekretariat), ul. Opatowska 13, 28-210
Bogoria lub przesłać pocztą e-mail: urząd@bogoria.pl

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na
stronie internetowej Urzędu Gminy Bogoria - http://bogoria.pl, zaś Oferent, którego oferta
zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Konrad Borowiec - tel. 15 867-40-86 wew.
38, e-mail: borowiec.urzad@bogoria.pl

