Załącznik Nr 4
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę
dostaw/usług/robót budowlanych
1. Opis przedmiotu zamówienia: Zakup wraz z dostawą 1 szt. fabrycznie nowego samochodu
osobowego DACIA DUSTER na potrzeby Urzędu Gminy Grudziądz
1.1 Specyfikacja techniczna samochodu:
Marka, model

DACIA DUSTER

Rok produkcji

Fabrycznie nowy 2015 r./2016 r.

Silnik

1,6 benzynowy z instalacja LPG

Napęd

Napęd przedni

Rodzaj skrzyni biegów

Manualna 5 biegów

Wyposażenie

Tylna Kanapa składana z oparciem dzielonym 1/3-2/3
System nawigacji
Podgrzewana tylna szyba z wycieraczką
Kierownica z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Elektrycznie podnoszone szyby przednie
Tapicerka materiałowa
Elektryczne sterowanie i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgłowe
Szyby tylne przyciemniane
Wspomaganie kierownicy
System Stop&Start
Tryb ECO
Komputer pokładowy
Klimatyzacja manualna
Napinacze pirotechniczne z przodu

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Boczne poduszki powietrzne z przodu
Pasy bezpieczeństwa z przodu regulowane na wysokość
Tylne pasy bezpieczeństwa 3-punktowe
System stabilizacji toru jazdy ESC
3 zagłówki tylne regulowane na wysokość
ABS + system nagłego hamowania
System kontroli ciśnienia w oponach
1.2 Samochód, musi być zgodny ze specyfikacją zawartą w ofercie i umowie. Samochód
może posiadać dodatkowe wyposażenie, które będzie zawarte w oferowanej cenie i zostanie
wyszczególnione
1.3 Samochód powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji i
dopuszczenia do ruchu.
2. Termin realizacji zamówienia: Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 29.02.2016 r.
3. Warunki gwarancji:
3.1 Okres gwarancji liczony będzie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
3.2 Minimalny okres gwarancji na układ mechaniczny – minimum 3 lata lub 100.000 km, na
powłokę lakier – minimum 2 lata, na perforację nadwozia – minimum 6 lat.
4. Warunki płatności: przelew w terminie 21 dni na podstawie wystawionej faktury VAT
5. Inne istotne warunki zamówienia: –
6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.02.2016 r. w formie:
a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38,
86-300 Grudziądz
b) faksem na numer 56 45 11 108
c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: p.topolewska_dziewicka@grudziadz.ug.gov.pl

