
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego 
 

Straż Miejska Stargard 
ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard 
tel. 91 577 50 90; straz@um.stargard.pl;  http://www.strazmiejska.stargard.pl  

Adres poczty elektronicznej w sprawie zapytania: straz@um.stargard.pl 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia - Zakup fabrycznie nowego samochodu patrolowo-
interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Stargardzie – spełniającego wymagania 
określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 zapytania 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania  - 
nie postawiono warunków 
 

4. Informację o kryteriach oceny ofert oraz procedurze wyboru oferty najkorzystniejszej.  
 
Wybrana zostanie oferta wg kryterium: ceny – 100%   
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nie wybraniu żadnego 
wykonawcy między innymi w sytuacji gdy oferowane ceny przekraczają wysokość 
środków zaplanowanych przez  Zamawiającego lub gdy oferowane ceny przekraczają 
równowartość 30 tys. euro . Od decyzji Zamawiającego w sprawie wyboru wykonawcy 
oferentom nie przysługują środki odwoławcze. W niniejszej procedurze ofertowej nie 
stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucić ofertę zawierającą rażąco niską cenę  w 
relacji do przedmiotu zamówienia 
 
 

5. Termin realizacji – termin odbioru samochodu.  
 

najpóźniej do 30.07.2019 r.  
 

6. Istotne postanowienia umowne.  
 

Wzór umowy określa załącznik nr 3 niniejszego zapytania.  
Zamawiający zawrze umowę z wybranym dostawcą nie wcześniej niż 03.06.2019 r.  Termin 
zawarcia umowy wynika z  terminu dokonania niezbędnych zmian budżetowych gwarantujących 
środki finansowe na realizację zamówienia (koniec maja b.r.) 
 

7. Informacje o dofinansowaniu zadania  
 
Nie dotyczy 
 
8. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli 
dotyczy)  
 

Wykonawca przekłada ofertę składającą się z wypełnionego i podpisanego formularza 
ofertowego wg wzoru załącznika nr 1 niniejszego zapytania  
 

9. Informacje pozostałe 
Termin składania ofert.  
oferty należy składać do 31.05.2019r. do godz. 10:00 
 

a) ofertę należy złożyć w formie: 
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- w formie pisemnej – formularz ofertowy w zamkniętej kopercie oznaczonej – Oferta 
na wykonanie zadania „Dostawa samochodu patrolowo-interwencyjnego dla Straży 
Miejskiej – nie otwierać przed 31.05.2019 godz. 10:00” dostarczonej na adres Straż 
Miejska w Stargardzie  ul. Pierwszej Brygady 35 73-110 Stargard – sekretariat 
lub 
- w formie elektronicznej – skan podpisanego i opieczętowanego formularza 
ofertowego w formacie .pdf przesłany pocztą elektroniczną na adres 
straz@um.stargard.pl – mail oznaczony Oferta na wykonanie zadania „Dostawa 
samochodu patrolowo-interwencyjnego dla Straży Miejskiej – nie otwierać przed 
31.05.2019 godz. 10:00” 

 
b) otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.06.2019r. o godz.10:30 w  pok. 1a Komendy Straży 

Miejskiej; 
 

c) w niniejszej procedurze ofertowej nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych; 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nie wybraniu żadnego 

wykonawcy; 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania oferowanej ceny za cenę rażąco niskiej 

w stosunku do wartości i zakresu zamówienia a tym samym prawo pominięcia takiej 

ofertę w przy wyborze wykonawcy 

f) od decyzji Zamawiającego w sprawie wyboru wykonawcy lub wykluczenia oferentom 

nie przysługują środki odwoławcze 

g) niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o 

dokonanym rozstrzygnięciu 
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