
                                                                                                              
 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Do wniosku nr 33  z dnia 02.11.2022r. 

 

W związku z art. 2 ust. 1 ppkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na dostawę/usługę/robotę 

budowlaną*   

 

1. Nazwa zamówienia (oraz kod CPV):  

Wynajem długoterminowy wózka widłowego z napędem na 4 koła wraz z osprzętem 

Kod CPV: 42415110-2 

2. Pożądany termin wykonania zamówienia: Dostawa wózka do dnia 23.12.2022 r. 

3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty - jeżeli      

       dotyczy): ------------------------------- 

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Zamawiający przy wyborze kierować się będzie kryterium najniższej ceny. Należy podać kwotę najmu 

(netto) za okres 12 miesięcy. 

Obliczona zostanie zgodnie ze wzorem: 

Najniższa cena netto z ocenianych ofert 

-------------------------------------------------------- x 100 = ilość uzyskanych punktów 

Cena netto badanej oferty 

 

5. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy”. 

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej: 

Ofertę złożyć należy na platformie zakupowej Zamawiającego*  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 

ul. Komunalna 5 

75-724 Koszalin 

 

Termin złożenia oferty: 

Ofertę złożyć należy do dnia 06.12.2022r. do godz. 10:00 

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami 

jest: Kogut Paweł  

Nr telefonu/fax.: 662 – 009 – 629  



E-mail: pawel.kogut@pgkkoszalin.pl 

 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

  

 

................................................................... 
             (data i podpis kierownika Zamawiającego) 

 

 

Załączniki: 

- formularz ofertowy 

- wzór umowy (jeżeli dotyczy) 

- dokumentacja projektowa (jeżeli dotyczy) 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (jeżeli dotyczy) 

 

 
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*w siedzibie zamawiającego (w przypadkach uzasadnionych dodatkowymi wytycznymi lub przepisami Ustawy Pzp) :  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 

ul. Komunalna 5 

75-724 Koszalin 

Sekretariat Przedsiębiorstwa  

w zamkniętej kopercie opisanej dodatkowo: -------- 

 


