
Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG 

KRS – RP nr 0000112520 
Kapitał zakładowy: 40.407.000,00 zł 
REGON: 830337895 
NIP: 867-00-03-252 
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24 
Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl 
 

OGŁOSZENIE   

O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
na dostaw ę samochodu typu furgon  

 
ozn. sprawy: KZM/16/08        Tarnobrzeg, dn. 5 września 2008 r. 
 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.1. Samochód dostawczy typu furgon, 
1.2. wg PKWiU: 34.10.43 
1.3. wg CPV: 31.11.70.00-0 
1.4. Rok produkcji: 2002 – 2005 
1.5. Silnik diesel,  
1.6. Dopuszczalna masa całkowita – do 3,5 tony 
1.7. Wysokość przestrzeni ładunkowej: 1,8 – 2,0 m 
1.8. Długość przestrzeni ładunkowej: 3,3 – 3,6 m 
1.9. Przestrzeń ładunkowa dłuższa od przestrzeni pasażerskiej 
1.10. Ilość miejsc siedzących razem z kierowcą: 6-7 
1.11. Przedmiot zamówienia powinien mieć aktualne badania techniczne 

2. Oznaczenie sprawy: KZM-16-08 
3. Pożądany termin realizacji zamówienia: 30 września 2008 
4. Kryteria oceny ofert: 

4.1. cena (C): waga 60% 
 W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc 
po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
 

C =  
Cx

C min
  • 100 pkt 

Gdzie: Cmin - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert 
Cx - cena oferty badanej 

 
4.2. funkcjonalność (F): waga 40% 

  



Przy kryterium funkcjonalności zamawiający będzie oceniał stan techniczny, 
przebieg, zużycie ogumienia, estetykę, koszty eksploatacji, termin realizacji, 
warunki gwarancji oraz warunki płatności. 
Każdy z członków Komisji oddzielnie w formie pisemnej na druku „indywidualnej 
oceny ofert” dokona analizy oferty oraz uzasadni ilość przyznanych punktów. 
Punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji zostaną zsumowane. 
Ostateczna ocena za kryterium „funkcjonalność” obliczona będzie przy 
zastosowaniu wzoru: 

L =  
maxL

Lx
  • 100 pkt 

gdzie:   
L - suma liczby punktów za kryterium „funkcjonalność”,  
Lx - suma liczby punktów oferty badanej za kryterium „funkcjonalność”, 
Lmax - suma liczby punktów za kryterium „funkcjonalność” oferty, która spośród 
wszystkich ważnych ofert uzyskała maksymalną liczbę punktów 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą 
liczbę punktów po przemnożeniu przez wagi przypisane poszczególnym 
kryteriom zgodnie ze wzorem: P = C * 60% + L * 40%.  

 
5. Pomiędzy stronami (zamawiającym i wykonawcą) zostanie zawarta pisemna 

umowa kupna sprzedaży. 
6. Ofertę, w której należy podać: 

6.1.  markę, model 
6.2.  cenę netto, VAT oraz cenę brutto 
6.3.  przebieg, rok produkcji, pojemność, moc, dopuszczalną masę całkowitą, 
6.4.  opis wyposażenia, 
6.5.  historię samochodu, 
6.6.  warunki gwarancji, 
6.7.  warunki płatności, 
6.8.  termin realizacji dostawy 
6.9.  w miarę możliwości zdjęcia, foldery, adres strony internetowej, 

7. Ofert ę należy przesła ć do zamawiaj ącego do dnia 19 wrze śnia 2008 roku 
godz. 12:00 poczt ą w formie pisemnej lub na nr faksu zamawiaj ącego 
015 823 31 24 

8. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert 
9. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:  

9.1.  ws proceduralnych: Wojciech Lipiec - tel: (015) 82-32-295 w. 32. 
9.2.  ws technicznych: Ryszard Juda - tel: (015) 82-32-295 w. 42. 

 

 
Tarnobrzeg, dn: 5 września 2008 r. 
     
      Antoni Sikoń – Prezes Zarządu 
      Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu 

                   ............................................................ 
              (podpis Kierownika zamawiającego) 


