Maj 2020
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2
„Inwestycje w MŚP”, konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01- 24-026/20,
Zakup ten związany jest z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności działania przedsiębiorstwa oraz utrzymanie miejsc
pracy, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ciężarowego”.

ZAPYTANIE OFERTOWE
PHU „KALIMEX” Tadeusz Jasiński
ul. Żółkiewskiego 29
41-506 Chorzów
tel. 32 2418-218
NIP: 627-135-02-87, REGON: 278303185
Jako Zamawiający zaprasza do przedstawienia ofert na dostawę samochodu ciężarowego, zgodnie
z danymi poniżej.
Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie dotyczy dostawy samochodu ciężarowego trzy osiowego o masie całkowitej 26t,
odpowiadającego poniższym parametrom:
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Rok produkcji 2020
Silnik o mocy min. 440 KM
Układ kierowniczy lewostronny
Norma emisji spalin min. EURO-6
Podwozie samochodu – zabudowa żurawiowo-hakowcowa wraz z osprzętem
Tylna oś podnoszona i skrętna
Opony 315 / 80 R 22,5 przód i tył
Napęd 6x2
Kabina kierowcy rozmiar M
Kamera cofania
System wagowy na podwoziu umożliwiający ważenie masy ładunku
Klimatyzacja
Podgrzewane siedzenia kierowcy i pasażera
Radio i nawigacja
Multiplikacyjna kierownica
Elektryczne podnoszone szyby i lusterka
Dodatkowe zewnętrzne lusterka
Tempomat
ABS, ASR
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ESP
Zestaw głośnomówiący BLUETOOTH
Tylny hak pod przyczepi fi 40
Grafika reklamowa nadwozia
Radio CB

Miejsce wykonania zamówienia:
41-506 Chorzów, ul. Żółkiewskiego 29
Zawartość oferty:
Oferta powinna zawierać co najmniej:
• cenę przedmiotu zamówienia (netto i brutto)
• opis/parametry/innowacyjność przedmiotu zamówienia
• okres gwarancji
• termin realizacji zamówienia.
• termin ważności oferty (min. sierpień 2020)
• warunki płatności: przelew
Wykluczenia – konflikt interesów:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z
Beneficjentem (Zamawiającym) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu
Beneficjenta (Zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli
Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną, na adres: kalimex@op.pl

