
  
 

           Nowy Targ, dnia 09.12.2020 r. 
ZAPROSZENIE 

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ,  
tel. 18-266-58-82, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 
pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 
1843 z późn. zm.).  
 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa nowych części zamiennych  
I. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych części zamiennych do autobusów Kapena URBY, 
Autosan  H-7, AUTOSAN San-City MO9LE, SOLBUS SN11. 
2. Dostarczane części muszą pochodzić od wytwórców dostarczających części producentom 
wymienionym w pkt. 1 pojazdów na tak zwany pierwszy montaż lub ich następcom prawnym. 
3. Dostawca upoważni zamawiającego do samodzielnego montażu zakupionych części, z zachowaniem 
prawa do gwarancji i rękojmi. 
 
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 
4. Niniejsze postępowanie ma charakter orientacyjny i ma posłużyć do wyłonienia oferenta, który złoży 
najkorzystniejszą ofertę cenową na dostawę części zamiennych. 
 

II. Wymagania dotyczące oferty  
1. Oferent zobowiązany jest dostarczyć dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia. 
2. Oferent zobowiązany jest przedstawić wypełnione formularz/e cenowe (załączniki 1A, 1B, 1C,  1D, 
1E). Ceny określone w nim przez oferenta, obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące 
dla zawieranej umowy. 
3. Oferent udzieli 12 miesięcznej gwarancji na zakupione części. 
4. Oferent zobowiązany jest realizować zamówienie w sposób zgodny z ustaleniami odpowiednich 
paragrafów umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia. 
5. Oferent w przypadku wybrania jego oferty będzie zobowiązany do zawarcia umowy wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia .Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które 
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: 
 określenie zakresu i ilości każdorazowo dostarczanych części odbywać się będzie w miarę 

stwierdzanych potrzeb, 
 zapłata w ciągu 30 dni od daty odebrania części i  otrzymania faktury w formie przelewu  

na konto Oferenta.  
 ilości części określone w załącznikach (1A, 1B, 1C,  1D, 1E) są orientacyjne i służą jedynie  

do ustalenia najkorzystniejszej oferty dla danego załącznika. 
6. Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 
7. Rozliczenia pomiędzy kupującym a sprzedającym prowadzone będą w walucie PLN. 
8. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 23.12.2020 r. 
9. Jedynym kryterium jest cena.   
 
Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest pan Gołębiowski Leszek 
Tel. (18) 266-58-82. 
 
III.  Wykaz załączników 
Załącznik (1A, 1B, 1C,  1D, 1E): Formularze cenowe 
Załącznik nr 2: Oferta 
Załącznik nr 3: Umowa - wzór                                                          Dyrektor MZK   
          Robert Chowaniec          


