Słubice, 07.11.2018 r.
Zamawiający:
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice

Rozeznanie cenowe na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
W związku z realizacją projektu „Parasol – usługi opiekuńcze w powiecie krośnieńskim” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.5. Usługi opiekuńcze
zapraszamy do złożenia oferty na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Termin składania oferty: 2018-11-15
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo lubuskie
OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA

1. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – specyfikacja według Załącznika nr 1.
2. Rozeznanie cenowe należy składać na załączonym formularzu rozeznania cen (Załącznik nr 1), do dnia
15.11.2018r., mailowo na adres:
m.tokarska@fundacjacp.org lub osobiście/pocztowo na adres
Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest
ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku.

Załącznik nr 1

Zielona Góra, dnia …………………….
……………………………………………
dane Oferenta: Nazwa, adres, NIP,
Regon, Nr telefonu, e-mail

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
W odpowiedzi na Państwa rozeznanie cenowe z dnia 07.11.2018 r. na zakup samochodu do przewozu
niepełnosprawnych przedstawiam swoją ofertę.
OFERTA
lp

Przedmiot rozeznania

Specyfikacja

Jednostka
miary

1

Samochód do przewozu
sztuka
dostosowany
do
osób niepełnosprawnych Samochód
przewozu osób niepełnosprawnych
do 3,5 t, 9 miejsc z kierowcą, typu
bus.

Cena netto

Rok produkcji od 2008.
Wyposażenie minimum: winda,
klimatyzacja dwustrefowa (w tym
na tył auta), centralny zamek,
alarm.
Proszę o załączenie zdjęć: przód, tył, boki, wnętrze kabiny.
W razie niemożliwości oszacowania kosztów na podstawie załączonej specyfikacji, proszę o przesłanie oferty
w dogodnej dla Państwa formie, zawierające szczegółową specyfikację i inne ważne elementy warunkujące
cenę.
Ponadto oświadczam, iż:
- w/w samochód w ostatnich 7 latach nie został zakupiony ze środków pomocy krajowej lub wspólnotowej,
- wartość samochodu odpowiada cenom rynkowym i jest niższa niż wartość podobnego samochodu nowego,
- samochód jest sprawny technicznie i odpowiada stosowanym normom i standardom.

…………………………………………………
(podpis oferenta)

