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Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o                                            Wschowa, dnia 02.11.2020 r. 

ul. Daszyńskiego 10  

67-400 Wschowa     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPZO.07.2020 

na 

„Wynajem ciągnika rolniczego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o                                            

Daszyńskiego 10  

67-400 Wschowa 

tel. (65) 5402605 

Internet: www.skwschowa.pl 

e-mail: sekretariat@skwschowa.pl  

 

2. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz             

na podstawie Uchwały nr IV/02/2020 z dn. 17.02.2020 r. w sprawie Regulaminu 

postępowania w sprawie realizacji zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o., prowadzone jest            

w trybie zapytania ofertowego. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest Wynajem ciągnika rolniczego. 

1) Przedmiotem zamówienia jest wynajem używanego lub nowego ciągnika rolniczego 

bez operatora o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone 

poniżej.  

2) W przypadku nie spełnienia choć jednego parametru oferta Wykonawcy zostanie  

3) Wykonawca jest zobowiązany wynająć Zamawiającemu ciągnik rolniczy bez operatora 

spełniający niżej wymienione parametry:  

• rok produkcji: powyżej 2010 roku, 

• moc ciągnika od 70 do 110 KM, 
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• napęd: 4x4, 

• min. cztery wyjścia hydrauliczne, 

• przedni TUZ lub Ładowacz czołowy do podłączenia pługa śnieżnego 

• dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, na podstawie ważnego 

dowodu rejestracyjnego, 

• zaopatrzony w numer rejestracyjny, naklejki legalizacyjne i naklejkę kontrolną, 

• ubezpieczenie ciągnika w zakresie: OC, NNW i AC przez cały okres najmu. 

4) Zamawiający zobowiązuje się przepracować na ww. sprzęcie, będącym przedmiotem 

niniejszego postępowania min. 200 mtg. 

5) Zamawiający wykorzysta ww. sprzęt do prac transportowych, zimowego utrzymania 

miasta oraz zieleni miejskiej. 

6) Wydanie przedmiotu najmu nastąpi w dniu podpisania umowy w przedmiotowym 

postępowaniu w siedzibie Wykonawcy, a potwierdzone zostanie protokołem 

przekazania. 

7) Wykonawca wyda maszynę osobie upoważnionej przez Zamawiającego. Wydanie 

maszyny, będącej przedmiotem najmu, nastąpi za okazaniem dokumentu 

potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej maszynę. Po wydaniu maszyny 

Zamawiający ponosić będzie wyłączne ryzyko związane z nienależytym działaniem 

lub brakiem kwalifikacji niezbędnych do obsługi maszyny przez osoby obsługujące 

maszynę. 

8) Równocześnie z przekazaniem przedmiotu najmu przekazane zostaną dokumenty         

(tj. instrukcja obsługi) dotyczące obsługi przedmiotu najmu. Wykonawca w dniu  

wydania maszyny udzieli wskazanemu pracownikowi Zamawiającego kompletnego 

instruktażu techniczno-eksploatacyjnego. 

9) Po zakończonym okresie najmu, Zamawiający zwróci maszynę na własny koszt                

i ryzyko do siedziby Wykonawcy. 

10) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania pod względem technicznym ciągnika 

biorącego udział w realizacji zamówienia oraz jego odpowiedniego wyposażenia. 

Ciągnik biorący udział w realizacji zamówienia obowiązkowo musi być w pełni 

sprawny i przygotowany zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o ruchu drogowym 

oraz musi być wyposażony w lampę błyskową, obowiązujące oznakowanie. 

11) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca dokona w ciągu 3 dni jego naprawy,                

a w przypadku niedotrzymania tego terminu zapewni odpowiedni (równoważny)  
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pojazd zastępczy. W przypadku, gdy awaria pojazdu nastąpi z winy operatora             

(tj. nieprawidłowa eksploatacja ciągnika) koszty jego naprawy pokryje Zamawiający. 

12) Koszty związane z zakupem paliwa są po stronie Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu 

obliczone będzie w oparciu o liczbę faktycznie przepracowanych motogodzin i cenę 

jednostkową 1 mth podaną w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1              

do niniejszego Zapytania.  

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2021 roku. 

6. DOKUMENTY JAKIE SKŁADA WYKONAWCA 

Formularz oferty; 

7. Ofertę  należy przesłać na adres e-mail podany w pkt 10 poniżej do dnia 04.11.2020 r. do 

godz. 12:00. 

8. BADANIE OFERT. 

Kryterium oceny ofert – „Cena brutto” – 100 % 

9. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 

Wykonawców. 

10. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI SĄ 

 Bartłomiej Wilk - Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. 

e-mail: bartlomiej.wilk@skwschowa.pl 

11. Załączniki: 

 Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy; 

 Załącznik nr 2 – Wzór umowy. 

    

 

 

         Prokurent  

Bartłomiej Wilk 
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