Płock 07.02.2020
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości
poniżej 30 000 euro netto

ZAMAWIAJĄCY- Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku ul.Padlewskiego 2,
09-402 Płock zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na realizację zamówienia :
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu typu bus-9-cio osobowy Ford Transit
Custom MCA 2,0EcoBlue 130KM M6 Trend Kombi Van M1 320L2.
I. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 , formularz oferty - załącznik nr 2 - oraz projekt umowy załącznik nr 3.

II. Oferta winna zawierać dane jak w załączonym formularzu oferty, do której należy, w
przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, załączyć pełnomocnictwo osoby
lub osób podpisujących ofertę. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

III. Termin realizacji zamówienia:
90 dni od zawarcia umowy
IV. Kryteria oceny ofert- cena 100 %
V. Miejsce i termin składania ofert .
Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości ul.Padlewskiego 2 , 09-402 Płock

do dnia 17 lutego 2020 r. do godz. 14.00

Oferty należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego
oraz powinna posiadać oznaczenia:
Oferta na: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu typu bus-9-cio osobowy
Ford Transit Custom MCA 2,0EcoBlue 130KM M6 Trend Kombi Van M1 320L2”
Nie otwierać przed dniem 17 lutego 2020 r. godz. 14.00

VI. W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub
oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami Ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich
uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko oferentów, których oferta
najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie
powoduje odrzucenie oferty.
VII. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa do złożenia
wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko oferenta, którego oferta jest
najkorzystniejsza.
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nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.
VIII. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuję z chwilą jej
podpisania.
IX. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
X. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, bądź
zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
XI. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem
formy pisemnej.
XII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.

XIII. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Krzysztof Kotecki – Kierownik gospodarczy, e-mail: szkola@zsuip.pl

W załączeniu przekazujemy:
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2. Formularz oferty – załącznik nr 2
3. Wzór umowy - załącznik nr 3
4. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 4

.

