Łosice 23.02.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości
nieprzekraczającej 130.000 zł netto
I. Zamawiający:
Nieskażone Środowisko Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice, NIP 4960248422
II. Przedmiot zamówienia:
„Zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t”.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest samochód dostawczy fabrycznie nowy:
1. Rok produkcji: 2020 i młodszy
2. Typ nadwozia: furgon
3. Pojemność skokowa nie mniejsza niż 2000 cm3
4. Moc silnika nie mniejsza niż 160 KM
5. Ilość miejsc w kabinie: 3
6. Dopuszczalna masa całkowita 3,5 t
7. Typ paliwa: Diesel
8. Skrzynia biegów manualna – 6 biegowa
9. Rozstaw osi nie mniejszy niż 3800 mm
10. Długość maksymalna pojazdu nie mniejsza niż 6500 mm
11. Wysokość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 1800 mm
12. Długość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 4300 mm
13. Tylne drzwi dwudrzwiowe otwierane o kąt 270o
14. Wspomaganie układu kierowniczego
15. Boczne drzwi przesuwne – prawe
16. System ABS
17. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażerka
18. Radio z bluetooth + USB
19. Kolor metalizowany
20. Dwa kluczyki
21. Centralny zamek zdalnie sterowany
22. Pełne światła LED
23. Szyby przednie sterowane elektrycznie
24. Pełnowymiarowe koło zapasowe
25. Immobilaizer
26. Klimatyzacja automatyczna
27. Koła stalowe 16
28. Kontrola trakcji
29. Gwarancja 24 miesiące
30. Minimum 12 miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą
31. Podstawowy pakiet przeglądu: minimum 2 serwisy olejowe
IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1.Odbiór samochodu nastąpi w terminie do 14 dni od podpisania umowy.
V. Kryteria oceny oferty:
Cena oferty –100%
VI. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 14 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

VII. Sposób przygotowania oferty:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,FORMULARZ OFERTOWY”
(Załącznik nr 1).
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania woli w imieniu
Wykonawcy.
4. Oferta w wersji elektronicznej powinna być podpisana podpisem elektronicznym.
VIII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1. Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do 26.02.2021 r., do godz. 13.00
w formie mailowej na adres: biuro@nieskazone.pl bądź pisemnej (osobiście, listem,
przesyłką kurierską) na formularzu ofertowym, w biurze firmy Nieskażone
Środowisko Sp. z o.o. , ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice.
2. Ofertę należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (opakowaniu) z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe na zakup samochodu
dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t”
IX. Otwarcie ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.02.2021r. o godz. 14:30 w biurze Nieskażone
Środowisko Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice. Otwarcie ofert jest jawne.
X. Wzór umowy
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do
zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. Inne postanowienia:
1.

2.
3.

4.

Zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na rachunek
bankowy Dostawcy podany na fakturze, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o publicznym
konkursie ofert bez podawania przyczyny.
W przypadku gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty,
w szczególności gdy: więcej niż jedna oferta zawiera podobne warunki realizacji
zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; gdy przemawia za tym interes
Zamawiającego lub zachodzą inne istotne okoliczności, dopuszcza się
przeprowadzenie z wykonawcami negocjacji dotyczących warunków realizacji
zamówienia.
O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców na stronie
internetowej.

XII. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej
RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nieskażone Środowisko Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, adres: ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice, reprezentowany przez Prezesa Zarządu
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Nieskażone Środowisko w celu:

a)

realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j)

b) wykonania umów, której Pan/Pani jest stroną w celu współpracy w ramach prowadzonej przez spółkę
działalności gospodarczej- art. 6 ust. 1 lit. b RODO
c)

realizacji obowiązku prawnego wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych - art. 6 ust. 1 lit.
c RODO

3) Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt.2
oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
6)Ponadto, w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego na terenie zakładu, informujemy, że Państwa
dane osobowe w postaci wizerunku są niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów
oraz ich mienia, a także rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (art.6, ust.1, lit.
f RODO)
7) Przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) przenoszenia swoich danych osobowych;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych
(obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
9) W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
biuro@nieskazone.pl
10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej
wykonania. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy i jej wykonanie.

Osoba do kontaktu:
Iwona Grochowska
Prezes Zarządu
Tel. 733 700 353
email: biuro@nieskażone.pl

