ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
93 - 465 Łódź , ul. Dubois 118
NIP: 7272755012
REGON: 100804793
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy
– Prawo zamówień publicznych)
Znak sprawy : ZA/D/BU/013/16
Roboty budowlane



Dostawy

×

Usługi



1. NAZWA ZAMÓWIENIA
Serwisowanie w 2016 roku samochodu osobowego marki Volkswagen Jetta 1,4 TSI Hybrid będącego własnością
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do przedłożenia oferty na
serwisowanie w 2016 roku samochodu osobowego marki Volkswagen Jetta A6 Highline 1.4 TSI Hybr. 125
kW DSG 7 - G, nr nadwozia WVWZZZ16ZDM058788, nr silnika CRJ002081, rok produkcji 2013, rodzaj paliwa:
benzyna bezołowiowa, przebieg 35 000 km.
2.

Zamówienie realizowane może być wyłącznie przez Autoryzowany Serwis VW, który znajdować się musi na
terenie miasta Łodzi, ponieważ samochód objęty jest gwarancją.

3.

W złożonej ofercie Wykonawca zobowiązany będzie do podania ceny netto i brutto za usługę wykonania
przeglądu gwarancyjnego oraz niżej wymienionych przykładowo napraw (łącznie koszt części + robocizna)
służących ocenie ofert:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wymiana klocków hamulcowych przednich,
wymiana tarcz hamulcowych przednich,
wymiana klocków hamulcowych tylnych,
wymiana tarcz hamulcowych tylnych,
wymiana oleju silnikowego wraz z filtrami (oleju, paliwa, powietrza),
dezynfekcja klimatyzacji z wymianą filtra przeciwpyłkowego,
wymiana płynu hamulcowego.

4.

Ofertę złożyć należy na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.

5.

Wykonawca w złożonej ofercie powinien uwzględnić wyłącznie koszty części oryginalnych.

6.

Termin płatności: po wykonaniu zamówienia - przelew w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7.

W przypadku konieczności:

1) wymiany części, które zostały wymienione w pkt 3 powyżej Wykonawca zobowiązany będzie do
zastosowania cen określonych w przesłanej ofercie,
2) wymiany części, które nie zostały wycenione ceny będą zgodne z aktualnie obowiązującym cennikiem
u Wykonawcy i przy uwzględnieniu ewentualnego rabatu.
3. INFORMACJA DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO:
 zamówienie jest współfinansowane ze środków POIiŚ
X zamówienie nie jest współfinansowane ze środków POIiŚ
4. OSOBA/OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:
W sprawach:
a. formalno – prawnych Łukasz Olesiński, tel. 42 207 14 82, e – mail: lolesinski@wfosigw.lodz.pl
b. merytorycznych Pan Piotr Kroc, tel. 42 207 14 87, e – mail: pkroc@wfosigw.lodz.pl
5. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA lub TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

2016 rok – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym na wizytę serwisową.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (jeżeli dotyczy):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcą, którzy posiadają autoryzację serwisową Volkswagena.
7.INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY (jeżeli dotyczy) :
1. Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien przesłać także inne informacje w zakresie złożonej oferty.
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres (e-mai):
zamowienia@wfosigw.lodz.pl w terminie do 08.06.2016 r. do godz 15:00.
9. WYBÓR OFERTY :
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłane w formie elektronicznej (e-mail) do
Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10.INFORMACJE DODATKOWE
Cenę oferty stanowi kwota wykonania przeglądu gwarancyjnego oraz przykładowych napraw, o którym mowa
w pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia.
11. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NINIJSZEGO ZAMÓWIENIA BEZ
PODAWANIA PRZYCZYN.

Załączniki:
1) formularz oferty.

