
     Sierpc, dnia 21.11.2019 r.
ZDP.DT.1.262.23.2019         

SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW NABORU OFERT

1. Nazwa zamówienia:

Zakup samochodu ciężarowego

2. Wartość zamówienia:

poniżej 30 000 EURO

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) zarejestrowany w Polsce,

2) rok produkcji 2010 lub młodszy,

3) kierownica z lewej strony,

4) dopuszczalna masa całkowita 18 000 kg,

5) kabina dzienna zaopatrzona w koguty ostrzegawcze starowane z kabiny,

6) norma emisji spalin : Euro 5,

7) moc silnika co najmniej 240 KM,

8) skrzynia biegów manualna co najmniej 6 -cio biegowa,

9) przebieg nie większy niż 612 000 km,

10) blokada mostu,

11) zawieszenie przód i tył – resor,

12) rozstaw osi 3900 mm,

13) opony tył – nowe, przód – 90% bieżnika,

14) nowa zabudowa – wywrotka 3-stronna wraz z nową pompą i nową przystawką odbioru mocy,

15) rama bez rdzy może być odnowiona i pomalowana,

16) paka o długości co najmniej 5 m i szerokości 2,45 m

17) burty przystosowane do wożenia gruzu wzmacniane 2,5 mm ze stali konstrukcyjnej co   

      najmniej S 355,

18) wysokość burt co najmniej 80 cm,

19) podłoga paki z blachy Hardox 450 grubości co najmniej 4 mm,

20) burty uchylane zarówno od dołu jak i od góry,

21) przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do  

       siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu ul. Kościuszki 1a 09-200 Sierpc.



2. Termin wykonania zamówienia: 20.12.2019 r.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) formularz oferty
2) oświadczenie o zdolności realizacji zamówienia
3) zaparafowany wzór umowy
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz  
napis: oferta na: „Zakup samochodu ciężarowego” wraz z dopiskiem: „Nie otwierać przed 
27.11.2019 r. godz. 13:10”
3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
5) ma obejmować całość zamówienia.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
W cenę oferty należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez  wykonawcę za  świadczoną usługę  jest  obowiązująca  przez  okres  ważności
umowy i  nie  będzie podlegała waloryzacji  w okresie  jej  trwania.  Zamawiający wybierze ofertę
odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.
6.  Opis  kryteriów,  którymi zamawiający  będzie  się  kierował  przy wyborze  oferty,  wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania,

jeżeli:
- oferta – co do formy opracowania i treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją
- oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie
- wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego
2) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium:
Cena – 100%
Ilość otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert obliczana będzie według wzoru:
Punkty za zaoferowaną cenę (X1) zostaną wyliczone wg wzoru:
                   cena najniższa w zł
      X1  =   –-----------------------        x 100
                   cena badanej ofert w zł
3)  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim
wymaganiom w niniejszej  specyfikacji  i  zostanie  oceniona  jako  najkorzystniejsza  w oparciu  o
podane kryterium wyboru.
4)  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana   jest  zobowiązany  do  zawarcia  umowy  po
otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu  zamówienia do podpisania umowy na warunkach i za
cenę określoną w ofercie.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
1)  Ofertę  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia  27.11.2019  r.,  do  godz,  13:00  w  siedzibie
Zamawiającego, tj. Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu, ul. Kościuszki 1a
2)  Oferta  otrzymana  przez  zamawiającego  po  terminie  podanym  powyżej  zostanie  zwrócona
wykonawcy nie otwarta.
3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
upływu jej składania.
4)  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania
ofert.



8. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.11.2019 r. o godz. 13:10 w siedzibie zamawiającego w
Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu, ul. Kościuszki 1a.
9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
W terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca podpisze umowę z
Zarządem Dróg Powiatowych w Sierpcu, ul. Kościuszki 1a. 
10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Pracownik ds. ewidencji dróg, mostów i zezwoleń – Zbigniew Rzadkiewicz
nr tel.: 24 275 21 13 wew. 2
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu – Artur Obrębski
nr tel.: 24 275 21 13 wew. 1


