
Świdwin, dnia 29 października 2019r. 

Przetarg ofertowy III 

Dotyczy: zbycia zamiatarki mechanicznej marki Johnston 

Urząd Miasta Świdwin zaprasza się  do składania ofert i przedstawienia cen na 

zakup zamiatarki mechanicznej marki Johnston 

Postępowanie oraz zamówienie nie jest objęte przepisami Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze 

zm.). 
Zapytanie przeprowadzane w oparciu o procedury określone w Zarządzeniu 
Nr WO/13/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 stycznia 2015 roku 

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień  w Urzędzie Miasta Świdwin 
wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień  publicznych. 

1. Zamawiający: 

Miasto Świdwin 

Plac Konstytucji 3 Mą ja 1 

78-300 Świdwin 

2. Opis przedmiotu zbycia: 
Opis pojazdu: 
1) opis ogólny: 
-seria i typ —J5000 158B 1O1T 
- rok produkcji - 2003 
- nr VIN - SA95VLMDX3006821 1 
- stan licznika- 3481 km 
- Dopuszczalna masa całkowita- 7500 kg 
- Pojemność  zbiornika wody - 700 L 
- silnik - 4-ro cylindrowy diesel 
- z przodu dwie szczotki o średnicy 1 00c i szerokości zamiatania od 
200 cm do 330cm 
- posiada myjnię  ciśnieniową  oraz ssawy do zbierania nieczystości. 
2) opis stanu faktycznego:  
Zimny silnik uruchamia się  łatwo, pracuje równomiernie w całym 
zakresie obrotów. Zamiatarka ma z przodu dwie duże szczotki (d= 100 
cm) i szerokości zamiatania od 200 cm do 330 cm. Szczotki pracują  



poprawnie. Ponadto zamiatarka wyposażona jest w myjnię  ciśnieniową  
oraz ssaw do zbierania nieczystości. Ogólny stan wizualny i 
techniczny zamiatarki jest dostateczny, po drobnych poprawkach 
nadaje się  do użytku. Ogumienie w stanie dostatecznym. 

Przed przystanieniem do przetar2u9 możliwe oględziny sprzętu po  
wcześnie iszym telefonicznym umówieniem terminu spotkania. 

3.Sposób ol!liczania  ceny: 
- Wykonawca określi cenę  oferty netto, podatek VAT oraz cenę  brutto 
przedmiotu zamówienia, jako cenę  ryczałtową, obejmującą  wszystkie elementy 
zamówienia określone w przetargu ofertowym, 
- Cenę  należy podać  z dokładnością  do drugiego miejsca po przecinku, w PLN 
liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

4. Kryteriun wyboru oferty: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej wzięte zostaną  pod uwagę  
następujące kryteria: 

KRYTERIUM WAGA 

L I. Cena netto PLN 100% 

S. Informacje dodatkowe istotne na etapie zawarcia umowy: 

Cena minimalna zamiatarki:  

9.250,00 zł  /słownie: dziewięć  tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100 złotych! 
brutto. 

Wadium należy wpłacić  w kasie Urzędu Miasta Świdwin lub na nr konta 
07 1020 2791 0000 7602 0288 9806. 

Oferenta, którego ofertę  wybrano Zamawiający poinformuje o terminie 
podpisania umowy. 

Zawiadamiający zawrze umowę  niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o 
wyborze oferty. 

Burmistrz Miasta Świdwin zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 
wyboru wykonawcy. 

Kwotę  z przetargu należy uregulować  do 3 dni po wygraniu przetargu. 



6. Wymagane dokumenty: 
- formularz cenowy ( załącznik nr 1) 

- wpłata wadium 2.000,00 zł  

7. Opis sposobu przygotowania oferty do przetargu: 
Ofertę  zawierającą  dokumenty wymienione w punkcie 4, tj. 

załączony formularz cenowy należy złożyć  w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„oferta na zakup zamiatarki mechanicznej marki Johnson". 

8. Ofertę  należy zlożyć  w Sekretariacie Urzędu w terminie 15 listopada 

2019r. do godz.1000 . 

9. Osoba do kontaktu: 
Arkadiusz Kot- kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska 

teł. 94 364 8027 lub 502690677 

email: arkadiusz.kot@swidwin.pl  

10. Załączniki 
1) Załącznik nr 1: Formularz cenowy 	BIJ; ą ISTZ MIASTA 

Piotr . eliński 


