
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.05.2017r. 
 

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kole zaprasza uprawnione 
podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie oceny stanu technicznego 
samochodu śmieciarki marki volvo.  

 
I.  Zamawiający 

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

ul. Dąbska 40 K 

62-600 Koło 

tel./fax. (0-63) 27 22 139 

NIP: 666-19-68-463, REGON: 311601084 

 
II.  Przedmiot zapytania 

Przedmiot zapytania - ocena stanu technicznego samochodu śmieciarki marki volvo nr. rej. 
PKL 65JW oraz wycena wartości pojazdu, należącego do Miejskiego Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kole. 

Miejsce oceny – siedziba firmy AR System Spółka z o.o. we Wrocławiu, ul. Opolska 188,   
52-014 Wrocław. 

 
III.  Warunki zapytania ofertowego 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający udokumentowane 
uprawnienia – certyfikaty niezbędne do przeprowadzenia oceny stanu technicznego 
samochodu, potwierdzone wpisem na listę rzeczoznawców samochodowych Ministerstwa 
Infrastruktury. 

2. Przedstawiona w ofercie cena usługi powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT, 
cenę brutto. 

3. Załączniki do formularza oferty: 

− certyfikat rzeczoznawcy samochodowego, 

− aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis  właściwego rejestru 
gospodarczego, 

− polisę OC na prowadzoną działalność, 

− listę firm, w których składający ofertę przeprowadzał w okresie 2 lat kalendarzowych, 

− oświadczenie oferenta, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej   
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem 
„za zgodność z oryginałem”. 

 
IV.  Elementy ekspertyzy 

1. Ogólna identyfikacja pojazdu: 

a) dane techniczne i rejestracyjne, 

b) opis pojazdu, silnik, układ napędowy, 



c) podwozie i rama, 

d) nadwozie, osprzęt i wyposażenie pojazdu,  

e) ogumienie, 

2. Ocena stanu technicznego pojazdu. 

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej. 

4. Wycena wartości pojazdu.  

5. Szacunkowe koszty naprawy pojazdu wraz z uzasadnieniem. 

6. Szacunkowe koszty zamontowania na podwoziu pojazdu urządzenia hds oraz hakowca  
(do wykorzystania przy zbieraniu odpadów komunalnych). 

 
V. Wynagrodzenie  

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zostanie 
przekazane po wykonaniu usługi, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę,  
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku. 

 
VI.  Oferta  

Oferta powinna być przesłana pocztą, kurierem, osobiście na adres: 

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

ul. Dąbska 40 K 

62-600 Koło 
lub w formie elektronicznej na adres sekretariat.mzuk@kolo.pl  

 

do dnia 26 maja 2017 roku do godz. 15:00 
 
Oferty, które wpłyną do siedziby Spółki po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 
Oczekiwany termin przekazania oceny stanu technicznego pojazdu   - 20 czerwca 2017r. 

 
Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Pani Iwona Tomczyk   
tel. (0-63) 27 22 139, e-mail:  sekretariat.mzuk@kolo.pl 

(-) Beata Maj 

        Prezes Zarządu 


