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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA  OFERTY
NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Wydział Transportu KWP w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Lompy 19 zaprasza do złożenia
oferty na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

 „Zakup i dostawa 1 sztuki przyczepy lekkiej na potrzeby 
Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach”

Zamówienie zostanie zrealizowane  na podstawie  art. 23 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych  z  organizacją  XI  sesji  Światowego  Forum  Miejskiego  w Katowicach  w  roku  2022,
z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1460).

Symbol Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  34223310-2  Przyczepy ogólnego zastosowania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest  zakup 1 sztuki  przyczepy lekkiej z hamulcem najazdowym,
otwieraną tylną burtą i plandeką na potrzeby Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach

Minimalne wymagania techniczne:
- wymiary minimalne (dł. x szer. x wys.): 250 cm x 120 cm x 135 cm 
- plandeka + stelaż;
- tylna burta otwierana;
- koło podporowe z przodu;
- boczne podpory stabilizujące z tyłu;
- koło zapasowe;
- hamulec najazdowy;
- jednoosiowa;
- lekka o DMC do 750kg;

Zamawiający wymaga, aby asortyment objęty przedmiotem zamówienia, był fabrycznie nowy, I gatunku, wolny
od wad technicznych i  prawnych,  posiadał  gwarancję  producenta  i  spełniał  obowiązujące  na terenie  Polski
wymagania i przepisy dopuszczające przyczepę do ruchu.

Realizacja zamówienia odbędzie się na podstawie wystawionego na tę okoliczność zamówienia i będzie miała
postać  jednorazowej  dostawy  na  koszt  Wykonawcy  do  siedziby  Zamawiającego  tj.  40-038  Katowice
ul. Lompy 19. 

Forma płatności: przelew min. 30 dni 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę. 

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na podstawie kryterium ceny - 100 %.

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/przyczepy-ogolnego-zastosowania-3420


W  przypadku,  gdy  wartość  wskazana  w  postępowaniu  w  sposób  znaczący  będzie  odbiegać  od  wartości
rynkowych i innych porównywanych ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia takiej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny, co nie
może być podstawą ewentualnych roszczeń zaproszonego Wykonawcy wobec Zamawiającego
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