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zAPRoszENlE Do zŁozENlA oFERTY W PosTĘPoWANlU

o Wartości szacunkowej nie pzekracząącej progu stosowania ustawy zdnia29
stycznia 2004 roku Prawo zamóWień publicznych (t. j. Dz. U' z 2019 r. poz.
1843) określonego W art. 4 pkt. 8, numer sprawy cRZP/lPoIEN36|19, nazwa
zadania. Zakup samochodu Skoda octawia Combi lub równoważnego.

W związku z planowanym zakupem Siec Badawcza Łukasiewicz - lnstytut
Przemysłu organicznego prosi o przedstawienię oferty ceńowej w
następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest samochód osobowy Skoda octavia
Combi lub równowaŻny o parametrach nie gorszych niż:
- Silnik :.1,5 Tsl 1 10 kW , 6 -biegowa skŻynia manualna.
- kolor czarny perłowy,
- rok modelowy 2020,
- pakiet Amazing,
- podgrzewane fotele przednie,
- bluetooth comfoń,
- "system nawigacjiAmundsen 8 z mapą Europy,
- pakiet pogwarancyjny 2 lata,
_ obręcze kołze stopów lekkich,
- klimatyzacja,
- czujniki parkowania oraz czujnik deszczu,
- system kontroli ciśnienia w ogumieniu.

wspolny Słownik Zamówień :

34110000-1 Samochody osobowe

I ermrn wyKonanra zamowrenra.
2019-12-31

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego
zamowienia.

lnformuję, Że zaproponowane ceny będą poróWnane z innymi ofertami. Z
firmą, która pzedstawi najkorzystniejszą ofeńę zostanie podpisana umowa.
od decyzj i zamawiąąceg o n ie pzysług ują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofeń i ich znaczenie:

Siec Badawcza Łukasiewicz _ instytUt Przemysłu organicznegc
6 Annopol St., 03-236 Warsaw, Poland

p66pę'+4827884i 200, Fax: +4B2281i 0799, E-ma]i:ipo@ipo.wawpl,www.ipo.waw'p|,
VAT |.]o': PL5250008577, REGoN: 0000426.[3, Sąd Rejonowy W Warszawie, Xl1L Wydziat Gospodarczy KRS Nr 0O0OC21982

Bank name: PEKAO SA Warsaw 84 ':2Ąo 60]4 1111 0000 4989 1458 SW|FT Code: PKOPPLPW



Miejsce itermin składania ofert:
ofeńy należy składaó do dnia: 2019-12-03 do godz' 11.00.
w siedzibie zamawiĄącego SieÓ Badawcza Łukasiewicz - lnstytut Pzemysłu
Organicznego
Annopol 6
03-236 Warszawa
120

oferty można również przesłaÓ do Zamawiającego na następujący nr faksu
nrfaksu lub pocztą elektroniczną na adres raclawska@ipo.waw.pl

osobą do kontaktow W sprawie niniejszego zapytania jest/są:
stanowisko
imię'i nazwisko
e-mail :

w tefminach

p.o. Kierownika Działu
. lwona Racławska

raclawska@ipo.waw.pl

9.00-14.00

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
Formulaz cenowy
oświadczenie o spełnieniu warunków
inne

DYREKTOR



Załącznik Nr. 1

.'
FORMUIARZ CENOWY

1

Nazwa wykonawcy

e-mailwykonawcy

Adres wykonawcy

dot.: postępowania o Wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamówień pu blicznych (t' j. Dz. |J. z 2oI9 r' poz. 1843) określonego w art. 4 pkt.

8, numer sprawy: CRZP/IPO/EA/36/Lł. Nazwa zadania: Dostawa samochodu Skoda Octawia Combi lub

równoważnego, :

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamÓwienia:

(datai czfielny podpis wykonawcy)

Data

Lp. Przedmiot Cena netto kwota
VAT

I Cena brutto

Ir



(P i e cz ę ć firmow a wyko naw cy)

OSWIADCZENIE
Składając ofbrtę w zapylaniu ofertowym" na wyłonienie Wykonawcy w zalłesie dostawy

samochodu osobowego Skodaoctawia Combi lub równowaŻnego oświadczam, Że:

a) nie podlegam,wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
PZP,

b) nie podlegam wykluczeniu z postępowaniana podstawie art.24 ust. 5 pkt 1, 2,4 i8
ustawy PZP.

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
sHadania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)


