
 Zapytanie ofertowe 

na wykonanie remontu kapitalnego kabiny kierowcy samochodu 

                                       m. JELCZ 325                                                         
I. Przedmiot usługi zamówienia : 

1. Remont kabiny kierowcy samochodu  m. Jelcz 325 nr rej. CT 64898 nr ew. 570 rok 

    produkcji 1990 z opcją dowozu i przełożenia kabiny w  siedzibie Zamawiającego. 

Zakres remontu : 

Prace blacharsko-lakiernicze – wymiana obrzeży kabiny (prawa i lewa strona) 

        - wymiana błotników kabiny (prawa i lewa strona) 

         - wymiana boków kabiny (prawa i lewa strona) 

         - naprawa maski przedniej 

         - naprawa drzwi prawe i lewe 

         - naprawa podszybia 

         - naprawa tapicerki kabiny 

                                                 - naprawa foteli kierowcy i pasażera 

      - malowanie kabiny lakierem akrylowym w kolorze 

                   pomarańczowym RAL 2003 

       - zabezpieczenie antykorozyjne kabiny (profile zamknięte 

                  - naprawa zamków drzwi lewych i prawych 

                  - wymiana lamp reflektorowych  kierunkowskazów  

                  - demontaż kabiny z pojazdu 

                  - montaż kabiny do pojazdu 

2. Pojazd można oglądać w dni robocze w godz. 7
00

 – 14
00

 MPO Sp. z o.o. w Toruniu przy 

    ul. Grudziądzka 159.  

 

II. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków na 

        świadczenie w/wym. usługi. 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.  

2. Formularz ofertowy załącznik nr 1. 

3. Zaakceptowany projekt umowy. 

 

III. Warunki płatności 14 dni od daty otrzymania faktury VAT 

 

IV. Warunki gwarancji 12 miesięcy na wykonany zakres prac 

 

V. Sposób komunikowania się : 

 

 Osoba odpowiedzialna do kontaktów z wykonawcami Kierownik Działu Technicznego 

 nr telefonu 601 649 348 

 

VI. Termin realizacji zamówienia do 15.11.2013 r. 

 

VII Miejsce składania ofert: 

        1. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w zamkniętych  

            kopertach z dopiskiem „kabina” do dnia 24.10 2013  roku do godz. 10
00

 

4. Termin rozpatrzenia  ofert 24.10.2013 roku godz. 10
15

 

5. Okres związania z ofertą 30 dni.  



6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : 

Cena – 100% 

 

 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – 

wyłączone spod rygorów przepisów ustawy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Informację na temat wyboru oferty 

najkorzystniejszej Wykonawcy mogą uzyskać na wniosek złożony do osoby uprawnionej do 

kontaktów z wykonawcami. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako 

najkorzystniejsza  zostanie o tym fakcie poinformowany i wezwany do realizacji 

zamówienia/lub zawarcia umowy 

 

 

Załączniki: 

1. Projekt umowy wraz z załącznikiem  

2. Formularz ofertowy 

 

 

 

 


