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ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych
kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)
NA USŁUGĘ WYNAJMU AUT DLA PRZEDSTAWICIELI FARMACEUTYCZNYCH
I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Ul. Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na wynajmie aut dla
przedstawicieli farmaceutycznych Instytutu.
2. Termin wykonania usługi – 12 miesięcy.
3. Zakres usługi to wynajem 2 aut
W ofercie należy uwzględnić:
- rodzaj nadwozia auta hatchback lub kombi o pojemności nie większej niż 1600 cc
- przebieg każdego auta nie większy niż 70.000 km
- rodzaj silnika – diesel lub benzyna oraz pojemność skokową
- pełna obsługa flotowa (serwisowa, mechaniczna i oponiarska)
- samochód zastępczy na czas naprawy
- auta wyposażone w GPS z raportowaniem tras przebiegu
- możliwość oznakowania auta logotypami Instytutu
- kwota dzierżawy
III. Składanie ofert:
1. Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną w formie podpisanego skanu (pdf).
na adres e-mail: janusz.jankowiak@iwnirz.pl w terminie do dnia 28.03.2018 r, godz. 10.00
IV Wynik postępowania:
Informacja na temat przeprowadzonego postępowania (wybór wykonawcy, liczba złożonych
ofert) zostanie umieszczona na stronie internetowej IWNiRZ.
Kryterium wyboru oferty będzie cena i spełnienie dodatkowych warunków wynajmu.
V Pozostałe informacje:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po ww.
terminie
- Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania oferty, w przypadku gdy żadna ze
złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
- Informujemy, że do powyższego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.)
- na oryginale właściwy podpis -
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