ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa, tel. 77 433 01 71, fax. 77 433 93 81, mzk_nysa@op.pl,
www.mzk.nysa.pl
L.Dz.MZK/………………/2022/

Nysa, 24.01.2022 r.
Nr postępowania: ZP/W/2/2022
Zapytanie ofertowe
na
Zakup używanego samochodu typu VAN

1. Kwota przewidziana na sfinansowanie zamówienia: 32 287,50 zł brutto
2. Określenie trybu zamówienia.
Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Nysie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 130
000 zł.
3. Nazwa i adres zamawiającego:
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013995
o kapitale zakładowym wynoszącym 8 705 000,00 zł
posiadającym NIP: 753-00-01-896, REGON: 531872000
adres strony internetowej: http://mzk.nysa.pl
e-mail: przewozy@mzk.nysa.pl
postępowanie prowadzone na https://www.platformazakupowa.pl/pn/mzk_nysa
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dosawa używanego samochodu typu VAN o następujących
parametrach:










marka samochodu: dowolna
typ: VAN
samochód używany z rocznika min. 2012
bezwypadkowy i bezszkodowy
układ napędowy:
o skrzynia biegów manualna
o napęd dowolny: na przednią lub tylną oś
o maksymalny przebieg: 200 000 km
o minimum 5 osobowy
minimalne wyposażenie:
o klimatyzacja
o poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
o wspomaganie układu kierowniczego
o alarm
o centralny zamek
o komplet kluczy
o pełnowymiarowe koło zapasowe, podnośnik, klucz do kół
dodatkowe wymogi, dodatkowo punktowane
o udzielenie minimum 3 miesięcznej gwarancji sprzedającego po jego zakupie
o autoryzowany serwis dostępny na terenie woj. opolskiego
o samochód musi być zarejestrowany w Polsce lub przygotowany do rejestracji
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samochód serwisowany w ASO
udostępnienie samochodu przed zakupem w celu przeprowadzenia badania stanu
technicznego pojazdu na wybranej przez zamawiającego stacji OSKP
dokumenty potwierdzające wykonane naprawy przy samochodzie
pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy,
posiadać aktualne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC
pojazd powinien stanowić prawo własności oferenta lub oferent winien być uprawniony do
sprzedaży tego pojazdu przez prawnego właściciela
pojazd nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia, w tym w szczególności
zabezpieczenia bankowego, ani być obciążony prawami na rzecz osób trzecich

5. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z załącznikami
b) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy
c) wraz z ofertą należy złożyć dokumentację fotograficzną z podstawową specyfikacją techniczną
pokazującą parametry wymienione w opisie przedmiotu zamówienia
d) w cenie wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie nakłady finansowe związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6. Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty
7. Ocena ofert i kryterium oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez zespół powołany przez Prezesa MZK w Nysie. W każdym kryterium
członkowie komisji przyznają punkty od 1 do 10 dla każdego ocenianego pojazdu w 10 punktowej skali.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Pk = C + G + ST + W + P + R
gdzie:
Pk = przyznana punktacja
C = cena pojazdu
G = Długość okresu gwarancyjnego
ST = stan techniczny
W = wyposażenie
P = przebieg
R = rok produkcji
Wyboru ostatecznego dokona komisja po sprawdzeniu stanu faktycznego pojazdu i dokumentacji.
8. Termin składania i termin otwarcia ofert
Termin składania ofert: do 31.01.2022, do godziny 11:00
Termin otwarcia ofert: 31.01.2022, godzina 11:05
9. Oferty należy składać w postaci elektronicznej przy użyciu:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/mzk_nysa
Załączniki do Zaproszenia:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wzór umowy
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FORMULARZ OFERTOWY
Postępowanie nr ZP/W/2/2022
na zakup samochodu typu VAN
Imię i nazwisko wykonawcy: ...........................................................................................
Adres wykonawcy: ...........................................................................................
Nr telefonu: ...........................................................................................
Adres e-mail: ...........................................................................................
Marka i typ: ...........................................................................................
Nr rejestracyjny: ...........................................................................................
Nr VIN: ...........................................................................................


Stan techniczny (wg oceny oferenta): bardzo dobry, dobry, dostateczny (niepotrzebne skreślić)



Wyposażenie: ...........................................................................................



Przebieg: ...........................



Rok produkcji: .....................

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę używanego samochodu typu VAN oferuję
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym cenę:
Cena netto: ........................................................................................... zł
Podatek VAT: ........................................................................................... zł
Cena brutto: ........................................................................................... zł
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Spełniam warunki stawiane w zapytaniu ofertowym
2. Zapoznałem się z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
3. W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Udzielam …………….. miesięcznej gwarancji na skrzynię biegów, układ napędowy samochodu.
...................................... ......................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis osoby uprawnionej)
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty
WZÓR UMOWY
na: „Zakup i dostawę używanego samochodu typu VAN”.
zawarta w dniu ………………r. pomiędzy :
Miejskim Zakładem Komunikacji w Nysie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 48-303 Nysa, ul.
Piłsudskiego 59, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013995, o kapitale zakładowym
wynoszącym 8.705.000,00 zł, posiadającym NIP: 753-00-01-896, REGON: 531872000,
reprezentowanym przez:
Piotr Janczar – Prezes Zarządu
zwanym w treści niniejszej Umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………..:
reprezentowanym przez:
………………………………………
zwana w treści niniejszej Umowy „Wykonawcą”.
Zwanych dalej Stroną lub Stronami.
Umowa zostaje zawarta na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 130.000 zł, Miejskiego Zakładu Komunikacji w
Nysie sp. z o.o.
Strony zgodnie postanawiają:

§1
1. Wykonawca, sprzedaje Zamawiającemu a Zamawiający kupuje od Wykonawcy używany samochód,
którego parametry, dane techniczne i własności użytkowe spełniają wymagania określone szczegółowo
w zapytaniu ofertowym oraz w złożonym przez Wykonawcę formularzu ofertowym:
Marka: ………………………………
Model: ………………………………
Typ samochodu: …………………….
Rok produkcji: ………………………
Stan licznika: ………………………..
Pojemność silnika: …………………..
Dowód rejestracyjny seria: ………….
Karta pojazdu seria: …………………
Nr identyfikacyjny: …………………..
2. Zamawiający nabywa od Wykonawcy prawo własności dostarczonego samochodu
odbioru.
§2

z dniem jego

Odbiór samochodu nastąpi w miejscu i terminie uzgodnionym miedzy Stronami nie później niż do 7 dni od
dnia podpisania umowy.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że samochód wskazany w §1 niniejszej umowy stanowi jego własność, jest
wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz nie jest
przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.
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2. Zamawiający dokona sprawdzenia stanu technicznego samochodu oraz kontroli urządzeń w nim
zamontowanych, przed podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. W razie stwierdzenia wad samochodu Zamawiający może odmówić odbioru samochodu, a Wykonawcy
nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
4. Wydanie Zamawiającemu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi komisyjnie, po podpisaniu
protokołu zdawczo – odbiorczego o którym mowa w ust 2.
§4
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne nie ujawnione do dnia podpisania
protokołu zdawczo odbiorczego i wady prawne samochodu.
2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z
tym kosztów.
§5
1. Wykonawca udziela ……….. gwarancji na silnik, skrzynię biegów, układ napędowy samochodu.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego
przedmiotu zamówienia.
3. Zgłoszenia awarii w okresie gwarancji będą dokonywane telefonicznie lub mailowo w dni powszednie w
godzinach od 8:00 do 14:30. Czas reakcji ustala się do dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia
awarii (dotyczy podzespołów objętych gwarancją). Jeżeli okres naprawy od dnia zgłoszenia do
usunięcia awarii będzie dłuższy niż 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy. W takim
przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu zapłaconą cenę nabycia pojazdu a Zamawiający wyda
samochód.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w
ust. 1
jeżeli reklamował wadę lub usterkę w przedmiocie umowy przed upływem terminu
gwarancji.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z § 1 ust. 1Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości: netto: ……………………….zł podatek VAT: ……………………..zł
brutto:
………………….zł
2. Strony postanawiają, że cena określona w ust. 1 nie może ulec zmianie.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 7 dni
od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych.
§7
Wykonawca oświadcza, że ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące
normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
§8
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zastrzegają sobie możliwość
dochodzenia kar umownych w niżej wyszczególnionych przypadkach i wysokościach:
1) Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 3% całkowitej wartości
netto zamówienia, określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
2) Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 3% całkowitej wartości
netto zamówienia, określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
§9
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 10
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego i po upływie dodatkowego
pięciodniowego terminu nie usunie wad samochodu,
2) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości w terminie do 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Strony w okresie związania umową oraz w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązują się wzajemnie
informować o każdej zmianie adresu siedziby. Korespondencję wysłaną na taki adres siedziby
uważa się za doręczoną. Zgłoszenie roszczeń przewidzianych w umowie Zamawiający będzie
dokonywał telefonicznie na nr Tel.: ……………………….;pocztą adres e-mail …………………………..
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
podpisany przez
PIOTR
PIOTR JANCZAR
2022.01.24
JANCZAR Data:
13:07:32 +01'00'
Elektronicznie

..................................................
( Zamawiający )

Sporządził: Stanisław Kolasa
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