Oznaczenie sprawy: OZ-P/KLA/15/2018

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
Kalisz, dnia 15 października 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. nabycia (leasing) przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. 2 sztuk fabrycznie
nowych samochodów dostawczych w zabudowie blaszanej
Zapraszamy do złożenia oferty na zakup (leasing) przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. 2 sztuk
fabrycznie nowych samochodów dostawczych.
Podstawowe założenia
1. Wymagania techniczne pojazdów
1.1. Wymaga się by oferowane pojazdy spełniały następujące minimalne wymagania:
Lp.

Minimalne warunki techniczno – eksploatacyjne pojazdu

1.

Rok produkcji - 2018

2.

Rodzaj pojazdu – samochód dostawczy (ciężarowy) w zabudowie blaszanej

3.

Kolor - biały

4.
5.
6.
7.
8.
9.

DMC – 3300 kg - 3500 kg
Min. MOC – 120 KM
Wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1900 mm
Długość przestrzeni ładunkowej min. 3000 mm
Rodzaj paliwa: Diesel (olej napędowy)
Norma emisji spalin: EURO 6

10.

Wyposażenie:
- kolumna kierownicy z regulacją wysokości
- wspomaganie układu kierowniczego
- system zapobiegający blokowania kół podczas hamowania i system kontroli
trakcji
- fotel kierowcy z regulacją wysokości
- poduszka powietrzna kierowcy
- klimatyzacja
- drzwi tylne otwierane pod kątem min. 260 stopni
- drzwi boczne przesuwne
- zawieszenie tylne z podwójnymi resorami
- trwała przegroda oddzielająca kabinę od przestrzeni ładunkowej
- dwumiejscowe siedzenie pasażerów
- pełnowymiarowe koło zapasowe
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1.2.
1.3.

Siedziba serwisu, w którym będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne i inne, nie może
znajdować się w większej odległości niż 30 km od siedziby Zamawiającego.
Wykonawca udziela gwarancji:
- mechanicznej minimum 24 m-ce bez limitu kilometrów,
- obejmującej wszystkie wady oryginalnej powłoki lakierniczej minimum 48 m-cy,
- obejmującej perforację blach od strony wewnętrznej na zewnątrz nadwozia minimum 60 mcy

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia.
2.1 Zamówienie musi być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania
umowy.
2.2 Odbiór samochodów w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca dostarczy przedmiot
zamówienia na własny koszt.
3. Miejsce oraz termin składania ofert.
3.1. 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).
3.2. Termin składania ofert ustala się na dzień 26.10.2018 r. do godz. 11:00.
Za datę wpływu przyjmuje się datę zarejestrowania oferty w sekretariacie Spółki.
4. Opis sposobu przygotowania oferty.
4.1. Oferta winna być złożona w formie pisemnej.
4.2. Oferta winna zawierać co najmniej:
− nazwę, adres i dane kontaktowe Wykonawcy
− specyfikację techniczno – eksploatacyjną pojazdów
− cenę netto i brutto poszczególnych pojazdów
− warunki finansowania (leasing na okres 5 lat)
4.3. Oferent zamieści ofertę pojazdów w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem:
,,KLA – Samochody dostawcze”
OZ-P/KLA/15/2018
5. Opis kryteriów, którymi Kupujący będzie się kierował przy wyborze oferty.
5.1. Zamawiający dokona komisyjnego wyboru ofert przede wszystkim w oparciu o cenę.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert.
5.3. Zamawiający ma prawo nie wybrać żadnej oferty.
6. KLA Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo niewybrania żadnej ze złożonych ofert bez podawania
przyczyny, bądź przedłużenia terminu składania ofert.
7. 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: 509 151 261, 605 610 910

