Nowy Targ dnia; 30.11.2021 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. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Przedmiot postępowania: dostawa oleju silnikowego wraz z opakowaniem, dostawa olejów
przekładniowych, smarów i płynów eksploatacyjnych.
Wymagania:
I. Olej silnikowy:
1. Na bazie mineralnej spełniający normy SAE 15W40 API CD/SF przeznaczony do
silników
z zapłonem samoczynnym z doładowaniem eksploatowanych w trudnych warunkach
komunikacji miejskiej. Olej winien gwarantować przebiegi w silnikach z zapłonem
samoczynnym co najmniej 30.000 km, i być mieszalny ze wszystkimi olejami na
bazie mineralnej.
2. Olej silnikowy URANIA DAILY SAW 5W30 przeznaczony do silników z zapłonem
samoczynnym
z doładowaniem, filtrem cząstek stałych, katalizatorem eksploatowanym w trudnych
warunkach komunikacji miejskiej. Olej winien gwarantować przebiegi co najmniej
40.000 km.
3. Olej silnikowy VALVOLINE Prenium blue 8600 – 15w40 spełniający normy CES
20081 do silników euro VI.
4. Olej silnikowy SAE 10W 40 spełniający normy ACEAE9.
- Wyklucza się dostawę olejów regenerowanych.
- Dostawca winien dostarczyć wraz z ofertą kartę charakterystyki wyrobu, a także wykazać, iż
zrealizował przynajmniej 3 zamówienia w takich lub większych ilościach w 2020 r. (
referencje)
- Dostawca będzie dostarczał olej sukcesywnie do siedziby zamawiającego na własny koszt.
Przewidywane zużycie oleju w okresie zawarcia umowy:
– pkt 1 około 2.000 litrów
– pkt 2. około 200 litrów
– pkt 3. około 200 litrów
– pkt 4. około 100 litów
II. Dostawa olejów przekładniowych, smarów i płynów eksploatacyjnych.
1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia
- Wyklucza się dostawę olejów regenerowanych.
- Dostawca winien dostarczyć wraz z ofertą kartę charakterystyki wyrobu, a także wykazać, iż
zrealizował przynajmniej 3 zamówienia w takich lub większych ilościach w 2020 r. (
referencje)
- Dostawca będzie dostarczał oleje, smary, płyny eksploatacyjne sukcesywnie do siedziby
zamawiającego na własny koszt.
III. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

IV. Zapłata w ciągu 30 dni od daty odebrania części i otrzymania faktury w formie
przelewu
na konto Oferenta.
V. Ilości i określone w załączniku nr 1 są orientacyjne i służą jedynie do ustalenia
najkorzystniejszej oferty.
Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami jest Pan Bogusław Sikora, Pan Jan
Buczek
Tel. 18-266-58-82.
Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 15.12.2021 r. Ofertę należy złożyć w
siedzibie zmawiającego w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a.
Jedynym kryterium jest cena -100 %.
Załączniki do niniejszego zaproszenia :

Dyrektor
-

Oferta cenowa - załącznik nr 1
Projekt umowy – załącznik nr 2

Robert Chowaniec

