
 
 
 

 
Dorotowo dnia, 02.05.2019r. 

GRZEGORZ PHU „HEL-MOT” 
AUTO-HANDEL-KOMIS 
Dorotowo 5B 
89-422 Sypniewo 
 

 
Zapytanie ofertowe  

dotyczące dostawy samochodu  
do przewozu osób i transportu kajaków 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Dostawa fabryczne nowego samochodu do przewozu osób i transportu kajaków 

Parametry techniczne: 

 Wersja: Podwozie 7-os. 3,5t  

 Rodzaj nadwozia: Podwozie z podwójną kabiną 

 Pojemność silnika: 2299ccm 

 Rodzaj paliwa: Olej napędowy 

 

Opcje dodatkowe: 

 Kolor nadwozia: Biały 

 Zbiornik paliwa: 105 litrów 

 Lusterka zewnętrzne: na wydłużonych ramionach 

 Ogranicznik prędkości: Tak 

 Podwozie typu: platforma 

 Ogrzewanie postojowe 

 

Zamawiający odrzuci oferty niespełniające powyższych parametrów technicznych. Do oceny 
brane będą wyłącznie oferty spełniające powyższe parametry techniczne. 

 

 

 



 
 
Ogólne warunki zamówienia: 

- termin realizacji zamówienia – do 19 czerwiec 2019 r.  

- W ramach realizacji zamówienia dostawa przedmiotu zamówienia na wskazany adres 
Zamawiającego nastąpi transportem Oferenta.  

- Gwarancja - min. 24 miesiące 
Zamawiający odrzuci oferty nie spełniające powyższych warunków. Do oceny brane będą 
wyłącznie oferty spełniające powyższe warunki. 

Termin i miejsce złożenia oferty: 
 termin składania ofert: 20.05.2019 r., godz. 16.00 

 ofertę  należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania. Ofertę należy podpisać. Wraz z formularzem należy złożyć Oświadczenie o 
braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiące załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania. Oświadczenie należy podpisać. 

 oferta może być złożona : 
o osobiście: ul. Dorotowo 5B, 89-422 Sypniewo (ważna data i godzina wpływu 

oferty), 
o za pomocą poczty e-mail (scan podpisanego formularza i 

oświadczenia): helmot@spoko.pl, 
o pocztą tradycyjną na adres: Grzegorz Helt PHU „HEL-MOT” AUTO-

HANDEL-KOMIS Dorotowo 5B, 89-422 SYPNIEWO (ważna data i godzina 
wpływu oferty), 

Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie składania ofert. 

Osoba do kontaktu: 
Grzegorz Helt Tel. 504 989 741 

Kryteria wyboru Oferenta: 
- cena – 100%  

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nieodrzuconych ofert (spełniającą warunek 
parametrów technicznych oraz ogólne warunki zamówienia) na podstawie kryterium ceny 
(Zamawiający przy wyborze Oferenta weźmie pod uwagę wyłącznie podpisane oferty złożone 
na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania).  

Warunki płatności: 

Wykonawca wystawi fakturę, z 7 dniowym terminem płatności faktury, w terminie do 7 dni po 
podpisaniu przez Zamawiającego i Oferenta protokołu należytego wykonania przedmiotu zamówienia 
– protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 



 
 
 

 

Informacje dodatkowe: 

Zamawiający:  

1) nie dopuszcza składania ofert wariantowych; 
2) zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, a także 

do pozostawienia zapytania ofertowego bez rozstrzygnięcia i nie wybrania Oferenta, 
3) Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej    

 
 
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym 
osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,  
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, 
postępowanie zostanie unieważnione. 
 

 



 
 
 

 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

z dnia 02 maj 2019 r. 
 

Formularz ofertowy 
  
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 
Dane Sprzedawcy/Oferenta                                   

              
.................................................... 

         Miejscowość, data 
 

Zamawiający 

Okręgooonnnndssa 

 

 
 

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu  dotyczące dostawy samochodu do przewozu osób i 
transportu kajaków 

Lp. 
 

Określen
ie towaru  

 

Podstawowe charakterystyczne 
parametry techniczne (w tym 

wskazane w Zapytaniu 
ofertowym) 

 

Jedno
-stka 
miary

/ 
np. 
szt. 

Cena 
jednostko
wa netto* 

(w zł) 
 

Razem 
kwota 

netto*    (w 
zł) 

 

Stawka 
VAT** 
/kwota 
VAT-u 

 

Kwota 
brutto*   (w 

zł) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1.  

Pojazd 
Renault 
Master 

 
 
 
 

Wersja: Podwozie 7-os. 3,5t  
Rodzaj nadwozia: Podwozie 
z podwójną kabiną 
Pojemność silnika: 2299ccm 
Rodzaj paliwa: Olej 
napędowy 
Kolor nadwozia: Biały 
Zbiornik paliwa: 105 litrów 
Lusterka zewnętrzne: na 
wydłużonych ramionach 
Ogranicznik prędkości: Tak 
Podwozie typu: platforma 
Ogrzewanie postojowe 
 
 

Szt.     

    

Oświadczam, że: 

 

GRZEGORZ PHU „HEL-MOT” 
AUTO-HANDEL-KOMIS 
Dorotowo 5B 
89-422 Sypniewo 



 
 

 
 Wykonam zamówienie w terminie: do 19 Czerwiec 2019 r. 
 Przyjmuję do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 

warunki. 
 Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu 

terminu do złożenia oferty.  
 W ramach realizacji zamówienia dostawa przedmiotu zamówienia na wskazany adres 

Zamawiającego nastąpi transportem i na koszt Oferenta 
  Gwarancja …………………………………. 

 
 
 
         ……………………………. 

 

 

 

 

 

* Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

** Stawka VAT (np. 8%, 23% …) 

 
 

Podpis i pieczątka składającego 
ofertę 



 
 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

z dnia 02.05.2019 

 
  
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 
Dane Wykonawcy                                  

………………………………… 
         Miejscowość, data 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 
 

 
 
 Oświadczam, że nie posiadam żadnych powiązań kapitałowych lub osobowych z 

Zamawiającym. 

 
 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego  czynności  związane  
z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej, 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 
 
 

         ……………………………. 

 

 

Podpis i pieczątka składającego 
ofertę 


