Zapytanie ofertowe na zakup ciągnika New Holland Boomer 25 dla potrzeb
Centrum Sportu Szamotuły sp. z o.o.
I.

WPROWADZENIE:
Prezes Centrum Sportu w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty na zakup ciągnika New
Holland Boomer 25
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości 30.000 EURO (art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.))
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Centrum Sportu Szamotuły sp. z o.o. , 64 – 500 Szamotuły, woj. Wielkopolskie, NIP:
7872107758. Tel. do siedziby 61 29 21 485
2. 2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Rafał Krzykała - prezes
CS Szamotuły pod numerem tel. 505 433 182
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Ciągnik komunalny do obsługi boisk piłkarskich New Holland Boomer 25 cechujący się następującymi
parametrami:
- silnik 3 cylindrowy Diesel chłodzony cieczą,
- moc min. 27 KM,
- skrzynia biegów hydrostatyczna, - napęd na cztery koła (4WD),
- tylny TUZ kat.1 o udźwigu min.650 kg,
- WOM tylny 540 obr./min/o mocy min. 16 KM,
- WOM środkowy 2000 obr./min. przystosowany do podłączenia kosiarki międzyosiowej,
- wspomaganie kierownicy,
- ogumienie trawiaste,
- zaczep transportowy dolny,
- waga ciągnika bez obciążników min. 775 kg,
- homologacja umożliwiająca rejestrację ciągnika,
- blokada napędu różnicowego,
- gwarancja 24 m-ce.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego umowy, która
zostanie podpisana ze Wykonawcą.
3. Wykonawca zapewnia pierwszy przegląd gwarancyjny wraz z materiałami eksploatacyjnymi w
cenie dostawy.
4. Cena musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia włącznie z dostawą do siedziby zamawiającego. Przy wyliczaniu wartości cen
poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia do 11 czerwca 2015r.
V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Zakup ciągnika New Holland Boomer 25 dla
potrzeb Centrum Sportu Szamotuły sp. z o.o.”. do 10.06.2015., do godz. 14:00 w sekretariacie
Centrum Sportu w Szamotułach (budynek hali Wacław - I piętro) lub za pomocą poczty elektronicznej
na adres: sekretariat@csszamotuly.pl
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Oferta winna zawierać wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

