
 

Piła, dn. 28.11.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Szanowni Państwo, 
Zapraszamy do składania ofert na zakup samochodu ciężarowego typu PICK-UP do 3,5 t w 
ramach realizacji operacji „zakup samochodu do przewozu żywych ryb oraz do ochrony 
użytkowanych wód” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 
„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo 
i Morze 2014-2020”. 

 
Zamawiający: 
Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego 
ul. Śniadeckich 136/4 
64-920 Piła 
mail: onpzw@o2.pl 
tel. 67 213 18 48 
 
SZCZEGÓŁOWY OPIS OFERT: 
Samochód ciężarowy typu PICK-UP  parametry techniczne: 

 ładowność do 3,5 tony 

 pojemność silnika do 2500 cm3 

 napęd na 4 koła 

 skrzynia biegów manualna/automat 

 5 osobowy 

 hak holowniczy 

 wykładzina przestrzeni bagażowej  

 zamykanie odgórnie skrzyni ładunkowej 

 klimatyzacja automatyczna 

 tempomat 

 kamera cofania 

 czujniki parkowania 

 system multimedialny 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
do 6 grudnia 2019 roku do godz. 14.00  
 
 
KRYTERIA WYBORU OFERTY 
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej  
W oparciu o następujące kryteria:  
Cena za usługę brutto – 100% 
 
PLANOWANY TERMIN ZAKUPU  
Grudzień 2019 roku 
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WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM 
Z możliwości udzielenia zamówienia ofertowego wykluczone są podmioty powiązane 
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 2 
do niniejszego zapytania ofertowego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 
a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,  

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
FORMA SKŁADANIA OFERT 
Ofertę należy składać na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego), korzystając z jednej z poniższych możliwości: 

1. Osobiście lub pocztą w biurze Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego 
ul. Śniadeckich 136/4 64-920 Piła 

2. Elektronicznie na adres e-mail: onpzw@o2.pl 
3. W przypadku gdy w wyznaczonym terminie nie wpłyną co najmniej dwie oferty zgodne 

z zapytaniem ofertowym Zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie dotyczące 

wyboru wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie 
lub za pomocą poczty elektronicznej. 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura ON PZW  pod numerem telefonu 67 213 
18 48  oraz adresem email:onpzw@o2.pl  
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje ON PZW do złożenia 
zamówienia. 
 
 
          Prezes ON PZW 
          Czesław Pachowicz 


