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Kalisz, dnia 3 października 2018 roku  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

dot. nabycia przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. pojazdu: 
pomoc drogowa - holownik 

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. używanego 

pojazdu POMOC DROGOWA – HOLOWNIK 6x4 z przeznaczeniem do obsługi technicznej autobusów 

wykorzystywanych w komunikacji miejskiej przez naszą Spółką. 

 

Podstawowe założenia 

 

1. Wymagania techniczne pojazdu 

1.1. Wymaga się by oferowany pojazd spełniał następujące minimalne wymagania: 

Lp. Minimalne warunki techniczno – eksploatacyjne pojazdu 

1. Rok produkcji - nie starszy niż 2004 rok 

2. Rodzaj pojazdu – pomoc drogowa – holownik 

3. EURO - min. EURO 4 

4. Min. MOC - 400 KM 

5. Wyposażenie: 

 - lampy błyskowe 

 - sprzęg do holowania 

 - wyciągarka min. 20 ton 

 - wyprowadzone z tyłu pojazdu podłączenie powietrza i oświetlenia dla 
pojazdu holowanego 

 - oświetlenie zewnętrzne robocze tylne, zamontowane z tyłu kabiny 

 - burty boczne skośne 

 - plandeka rolowana 

 - balast, a w przypadku jego braku miejsce do zamontowania dwóch sztuk o 
wymiarach: szerokość 110 cm; głębokość 80 cm; wysokość 105 cm. 

 - hol zamontowany w łatwo dostępnym miejscu 

 

1.2. Oferowany pojazd musi być sprawny technicznie - stan techniczny pojazdu powinien pozwalać 
na jego eksploatacje jako pomoc drogową w obsłudze technicznej autobusów 
wykorzystywanych w komunikacji miejskiej realizowanej przez Kaliskie Linie Autobusowe 
Sp. z o.o., bez przeprowadzania jakichkolwiek prac remontowo-naprawczych. 

1.3. Wykonawca udziela gwarancji rozruchowej (na okres 1 miesiąca). 
1.4. Po dacie otwarcia ofert a przed wyborem oferty przez Zamawiającego, Wykonawca umożliwi 

Zamawiającemu dokonanie oględzin oferowanego pojazdu. 
 

Kaliskie Linie Autobusowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz 

NIP: 618-00-33-902     REGON: 250442603 

tel.: 62 768 00 00        fax: 62 768 00 22  
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2. Miejsce oraz termin składania ofert. 

2.1. Pisemną ofertę należy złożyć do Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. przy ul. Wrocławskiej 

30 - 38, 62 - 800 Kalisz. Osobistego złożenia oferty można dokonać wyłącznie w sekretariacie 

Spółki w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 - 38 (pokój nr 101). 

2.2. Termin składania ofert ustala się na dzień 12.10.2018 r. do godz. 11:00. 

Za datę wpływu przyjmuje się datę zarejestrowania oferty w sekretariacie Spółki.  

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty. 

3.1. Oferta winna być złożona na w formie pisemnej. 

3.2. Oferta winna zawierać co najmniej: 

− nazwę, adres i dane kontaktowe Wykonawcy 

− specyfikację techniczno – eksploatacyjną pojazdu 

− zdjęcia pojazdu 

− dokument potwierdzający aktualny przebieg 

− cenę netto i brutto 

3.3. Oferent zamieści ofertę pojazdu w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: 

,,KLA – POMOC DROGOWA - HOLOWNIK” 

OZ-P/KLA/13/2018 

 

4. Opis kryteriów, którymi Sprzedający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

4.1. Zamawiający dokona komisyjnego wyboru ofert przede wszystkim w oparciu o cenę, wiek 

autobusu oraz ocenę stanu technicznego pojazdu. 

4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert. 

4.3. Zamawiający ma prawo nie wybrać żadnej oferty.  

 

5. KLA Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo niewybrania żadnej ze złożonych ofert bez podawania 

przyczyny, bądź przedłużenia terminu składania ofert.  

6. KLA Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości w każdym 

czasie bez podania przyczyny. 

 

 

 

Prezes Zarządu 

          /-/ 

         Tomasz Szymański 
            
        ................................................................... 
                 /Zatwierdzam/ 
 
 
 
 

Dane kontaktowe: 62 768 00 63 lub 62 768 00 44 


