
Kuźnica Białostocka, dnia 6 października 2005

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Zamawiający:
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej, ul. Graniczna 1, 16-123 Kuźnica 

tel. – 085 – 722 4700

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony,

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego szt. 1 

z roku produkcji 2005 o następujących parametrach techniczno - eksploatacyjnych i wyposażeniu: 

1. minimum klasa A, 5 osobowy, typu hatchback, 5 drzwiowy,

2. silnik diesel, poj. min. 1390cm3, moc silnika min.65KM,

3. pojemność bagażnika przy siedzeniach tylnych ustawionych pionowo min.240 l, po złożeniu
min. 1100 l. 

4. zużycie paliwa w cyklu mieszanym maks. 5 l/100km,

5. poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,

6. immobilizer,

7. wspomaganie kierownicy,

8. dzielone i składane tylne siedzenia i oparcia,

9. ABS,

10.gaśnica,

11.apteczka,

12.zamek centralny,

13.gwarancje producenta pojazdu: mechaniczna – min. 2 lata, na powłokę lakierniczą – min 3 lata,
perforacyjna – min. 10 lat. 

Termin wykonania zamówienia: do 7 listopada 2005r.

Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają autoryzację producenta oferowanego samochodu,

2. zapewniają serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie miasta Białystok, lub w odległości 10
km od miasta Białegostoku,

3. spełniają wymogi z art.22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych,



Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. najniższa cena jednostkowa - 95%

cena jednostkowa zostanie obliczona w sposób następujący:

oferent  który zaproponuje  najniższą  cenę  otrzyma  100pkt.,  natomiast  pozostali  oferenci
odpowiednio mniej punktów według wzoru:

C=(Cmin: Cx) x 100pkt,

gdzie C = liczba punktów za kryterium „cena”

C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

Cx= ocena oferty badanej,

2. bezpłatne opony zimowe – 2%, gdzie ich zaoferowanie = 2 pkt

3. reflektory przeciwmgielne - 2 %, gdzie ich zaoferowanie = 2pkt.

4. radioodtwarzacz CD samochodowy – 1%, gdzie jego zaoferowanie = 1 pkt.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej,

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej,

Wadium nie jest wymagalne.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie
zamawiającego.

Termin składania ofert upływa dnia 21 października 2005 r, o godz. 1200 .

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 października 2005 o godz. 1215.

Termin związania ofertą: 15 dni od upływu terminu składania ofert.

…………………………………
(podpis zamawiającego)


