
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.10.2017r. 
NA WYKONANIE WYCENY ŚMIECIAREK 

Zapytanie prowadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą  
w Kole w celu wyłonienia wykonawcy usług z zakresu wyceny pojazdów. 

1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch wycen pojazdów typu śmieciarka: 

� Śmieciarka marki Mercedes – Benz typu AXOR.  

� Śmieciarka Renault Premium 340.26 S 6x2 D. 

2. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

ul. Dąbska 40 K, 62-600 Koło 

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

tel./fax. (0-63) 27 22 139, www.mzuk@kolo.pl 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie oceny stanu technicznego samochodów oraz wyceny wartości pojazdów do 
zbierania i wywozu odpadów komunalnych marki Mercedes – Benz typu AXOR oraz 
Renault Premium 340.26 S 6x2 D. 

Miejsce oceny – siedziba Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dąbska 
40 K, 62-600 Koło. 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

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. Przedstawienie „Oferty” na formularzu Załącznik nr 1 przedstawiającą cenę usługi 
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 przeprowadzał wyceny 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”. 

5. 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.  

6. 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. 

7. Planowany początek realizacji zamówienia – 08.11.2017r. 

8. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy: 
− spełnienie warunków formalnych wskazanych w pkt 4 będzie podstawą do dalszego 

rozpatrzenia oferty, 
− po spełnieniu warunków formalnych pod uwagę będzie brane kryterium najniższej 

ceny. 
Do obliczenia kryterium cenowego zostanie zastosowana następująca metodologia. 
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali 
Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru: 

C = 
C min 

x 100 pkt x 100% 
C x 

C – liczba punktów za kryterium „cena” 
C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert 
C x – cena oferty badanej  

9. Miejsce i termin złożenia oferty:  
Oferta powinna być przesłana pocztą, kurierem lub osobiście na adres: 

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dąbska 40 K, 62-600 Koło 

do dnia 07.11.2017 roku do godz. 14:00 
Oferta powinna być złożona w kopercie z opisem: „Oferta na wykonanie wyceny 
śmieciarek”.  
Oferty, które wpłyną do siedziby Spółki po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Otwarcie ofert nastąpi 07.11.2017r. o godz. 14:30, przy ul. Dąbskiej 40K w Kole. 
 
Oczekiwany termin przekazania wycen śmieciarek   - 15.11.2017r. 

 
Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Małgorzata Tomczyk  
tel. 605-822-881, e-mail:  ksiegowosc.mzuk@kolo.pl 
 
Załącznik: 

a. Zał. nr 1 Formularz ofertowy. 
 
 
Koło, dn. 29.10.2017r.      (-) Beata Maj 
        Prezes Zarządu 
 
 
 



Załącznik nr 1 

 

OFERTA 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dn. …………………………. na  

WYKONANIE WYCENY ŚMIECIAREK, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  

cenę brutto ………………. zł (słownie: …………………………………………………)    

 

 

 

 

………………………………………………………………………. 

Pieczątka firmowa i podpis osoby upoważnionej w imieniu Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


