Krośnice 24.03.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Krośnice
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice
NIP: 916-13-04-684
REGON: 931934704
2. Opis przedmiotu zamówienia – dostawa:
Wąskotorowa lokomotywa spalinowa Lyd 1 (typ Wls 150 lub Wls 180 KM) sprawna
technicznie, na tor o prześwicie 750 mm wraz dostawą i rozładunkiem oraz dokumentacją.
2.1. Dokumentacja bezwzględnie wymagana:
*dokumentacja techniczna pojazdu (zawierająca rysunki, wymiary itp.)
*Książka pojazdu – wypełniona
*dokumentacja zbiornika sprężonego powietrza (paszporty zbiornika- deklaracja zgodności)
* opinia dotychczasowego użytkownika, uwzględniającą aktualny stan techniczny
lokomotywy
* oświadczenie o eksploatacji pojazdu kolejowego przed dniem 14 listopada 1997r. wraz z
historią użytkowania (w jakich okresach i na jakich liniach kolejowych była użytkowana –
podać przynajmniej jedną linię kolejową)
2.2. Dokumentacja dodatkowa:
*świadectwo dopuszczenia do eksploatacji wraz z decyzją Urzędu Transportu Kolejowegojeżeli pojazd jest lub był dopuszczony do eksploatacji
* Dokumentację Systemu Utrzymania pojazdu, zatwierdzoną przez Urząd Transportu
Kolejowego w wraz z decyzją, jeśli ją posiada
2.3.Miejsce dostawy:
Teren Krośnickiej Kolei Wąskotorowej – woj. dolnośląskie, powiat Milicki, gmina Krośnice,
miejscowość: Krośnice, ul. Parkowa 37.
3. Opis sposobu obliczania ceny:
Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą całość zamówienia (cena obejmuje
wszystkie podatki i opłaty). Ceny powinny być przedstawione jako wartości brutto (z VAT)
oraz wartość netto (bez VAT). W przypadku zastosowania obniżonej wartości podatku VAT
należy podać podstawę prawną.
4. Płatność:
Jednorazowo, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wypełnionej faktury/
rachunku do sekretariatu Urzędu Gminy Krośnice (I piętro, pokój nr 17), ul. Sportowa 4, 56-
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320 Krośnice, w formie przelewu, po uprzednim zrealizowaniu przedmiotu zamówienia i
podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego oraz wykonaniu jazdy próbnej.
5. Termin realizacji zamówienia: do dnia: 15.04.2016r.
6. Okres rękojmi: 1 rok od dnia realizacji zamówienia
7. Rodzaj i opis kryteriów, którymi beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty:
7.1. kryteria formalne:
- oferta musi być kompletna i podpisana. Oferta musi zawierać wymagane załączniki –
opisane w pkt. 2.1, a jeżeli posiada to również załączniki opisane w pkt. 2.2.
Nie będą brane pod uwagę oferty niekompletne, przy czym Zamawiający przewiduje
możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty przez Wykonawcę, w terminie 3 dni od dnia
otrzymania od Zamawiającego na adres mailowy informacji o konieczności uzupełnienia
oferty.
7.2. kryteria wyboru:
Cena brutto - 100%
8. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania oferty:
8.1. ofertę należy sporządzić wg złączonego wzoru (załącznik nr 1)
8.2. do oferty należy załączyć kopie dokumentacji lokomotywy wskazanej w pkt. 2
8.3. ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić pisemnie, czytelnie i w języku polskim
8.4. oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) wykonawcy
8.5. wykonawca ponosi wszelkie koszty z przygotowaniem i złożeniem oferty
8.6. ofertę należy składać:
- na adres mailowy : itrzcinska@ug.krosnice.pl (skan kompletnej i podpisanej oferty)
- pisemnie: na adres Urzędu Gminy Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice lub
osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Krośnice (I piętro, pokój nr 17), ul. Sportowa
4, 56-320 Krośnice
8.7. W przypadku ofert składanych osobiście lub za pośrednictwem poczty: ofertę należy
złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „oferta złożona na zapytanie ofertowe na dostawę
lokomotywy spalinowej”. W przypadku ofert składanych elektronicznie w tytule należy
wpisać : „oferta złożona na zapytanie ofertowe na dostawę lokomotywy spalinowej”.
8.8. każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.9. termin składania ofert: 04.04.2016 do godziny 15.00.
W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty lub osobiście liczy się data wpływu
oferty do Sekretariatu Urzędu Gminy, w przypadku ofert składanych drogą elektroniczną na
wskazany w pkt. 6.6 adres mailowy uważa się za ofertę złożoną w terminie, jeżeli jej treść
dotarła do adresata przed upływem terminu.
9. Zawartość oferty:
9.1. Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
9.2. Oferta powinna zawierać:
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- pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy
- adres maliowy do korespondencji elektronicznej
- NIP oraz REGON
- cenę oferty obejmującą całość zamówienia w kwocie netto i brutto
- termin realizacji przedmiotu zamówienia
- akceptację formy płatności w postaci oświadczenia
- wymagane załączniki: dokumentacja wskazana w pkt. 2.1 zapytania ofertowego, a jeżeli
posiada to również załączniki opisane w pkt. 2.2.
10. Bliższe informacje dostępne pod nr tel. 71 38 46 004, 71 38 46 017 lub adresach e-mail
itrzcinska@ug.krosnice.pl, akozinska@ug.krosnice.pl,
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 24.03.2016r.
…..................................
(miejscowość, data)
………………………………
(pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)
tel. ……………….. faks. ……………….
e-mail ……………………………………
Gmina Krośnice
ul. Sportowa 4
56-320 Krośnice
Formularz Ofertowy
Odpowiadając na zaproszenie (zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2016 ) do udziału w postępowaniu
przetargowym dot. dostawy Wąskotorowej lokomotywy spalinowej Lyd 1 (typ Wls 150 lub
Wls180) sprawnej technicznie, na tor o prześwicie 750 mm wraz dostawą i rozładunkiem oraz
dokumentacją:

1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z treścią zapytania
ofertowego z dnia ……………………., w szczególności z wymogami opisu przedmiotu zamówienia na
kwotę ryczałtową w wysokości:
netto: ……………………………… zł,
(słownie: ……………………………………………………………………………)
podatek VAT …........ %, …...................... zł
(słownie: ……………………………………………………………………………)
brutto: ……………………………… zł,
(słownie: ……………………………………………………………………………)
2. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia do dnia:
- wskazanym w pkt. 5 zapytania ofertowego tj. do dnia 15.04.2016r.
3.Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego z dnia 24.03.2016 r. w szczególności
z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Wyrażam zgodę na 30-dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.

5. Okres udzielenia rękojmi: 1 rok od dnia realizacji zamówienia
6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część ofert są:
- dokumentacja techniczna pojazdu (zawierająca rysunki, wymiary itp.)
- Książka pojazdu – wypełniona
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- dokumentacja zbiornika sprężonego powietrza (paszporty zbiornika- deklaracja zgodności)
- opinia dotychczasowego użytkownika, uwzględniającą aktualny stan techniczny lokomotywy
- oświadczenie o eksploatacji pojazdu kolejowego przed dniem 14 listopada 1997r. wraz z historią
użytkowania (w jakich okresach i na jakich liniach kolejowych była użytkowana – podać przynajmniej
jedną linię kolejową)
- świadectwo dopuszczenia do eksploatacji wraz z decyzją Urzędu Transportu Kolejowego- jeżeli
pojazd jest lub był dopuszczony do eksploatacji *
- Dokumentację Systemu Utrzymania pojazdu, zatwierdzoną przez Urząd Transportu Kolejowego w
wraz z decyzją, jeśli ją posiada *
* jeżeli wykonawca nie załącza dokumentów należy skreślić.

dnia ……………………………………..

…………. ……………………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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