
Wrocław, 20.04.2018

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością,  ul. Hubska 6, 50-502 Wrocław, dalej: DOLKOM

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pojazdy dostawcze o DMC do 3,5 tony,
samochody  osobowe  oraz  terenowe  zgodnie  z  przedstawionymi  w  niniejszym  zapytaniu
warunkami.
Sprawę prowadzi Dział Zaplecza Technicznego firmy DOLKOM, tel.  +48 697047611, e-mail:
t.witkowski@dolkom.pl lub e.luszczek@dolkom.pl.
Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 — 15:00.

I. WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
2. Dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Firma DOLKOM
żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy wraz ze wskazaniem podwykonawcy.
4. Firma  DOLKOM  informuje,  że  nie  przewiduje  udzielenia  zaliczek  na  poczet  wykonania
zamówienia.
5. Firma DOLKOM przewiduje możliwość zawarcia umowy ramowej.
6. Firma DOLKOM wybierze spośród przedstawionych ofert najkorzystniejsze i przeprowadzi z
wybranymi  oferentami  negocjacje  handlowe  dotyczące  ceny  poszczególnych  pojazdów  i
warunków  oferty  oraz  przedstawi  szczegółowe  warunki  udzielenia  zamówienia  danemu
oferentowi.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Przedmiotem  zapytania  ofertowego  jest  zakup  i  dostawa  we  wskazane  przez  DOLKOM
miejsce samochodów osobowych, dostawczych o DMC do 3,5 t oraz terenowych typu pick-up w
łącznej liczbie 15 szt. wraz z gwarancją i rocznym pakietem ubezpieczeń OC, AC oraz NNW.
Szczegółowa lista samochodów będących przedmiotem zapytania ofertowego przedstawiona
jest w Tabeli 1 stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.
2. Firma  DOLKOM  zastrzega  sobie  prawo  do  wyboru  poszczególnych  pojazdów  spośród
wszystkich  przedstawionych  przez  danego  oferenta  lub  oferentów  i  ograniczenie  dalszych
negocjacji (oraz ewentualnego zamówienia) tylko do tych wybranych pojazdów. Firma DOLKOM
zastrzega sobie prawo do rozdzielenia zamówienia na poszczególne pojazdy pośród więcej niż
jednego oferenta.
3. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni trzy bezpłatne przeglądy serwisowe (przegląd oraz
materiały eksploatacyjne konieczne do wymiany). Przeglądy serwisowe wykonywane będą w
autoryzowanej  stacji  obsługi  oferowanej  marki  danego  pojazdu  znajdującej  się  na  terenie
Wrocławia.
4. Tabela  1  zestawia  ilość  samochodów  o  danych  parametrach  a  także  jednostkę
organizacyjną firmy DOLKOM oznaczoną symbolem DZN, DST, DSN-1, DSN-2, DSN-3 oraz
DSN-4,  dla  których to jednostek  dany pojazd będzie  przeznaczony (informacja  wewnętrzna
DOLKOM).
5. Miejsce dostawy samochodów: siedziba DOLKOM (ul. Hubska 6, Wrocław).

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty cenowe wraz ze szczegółową specyfikacją  oferowanych pojazdów (Załącznik  nr  1
oraz Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) należy wysłać pocztą elektroniczną do 07.05.2018
do końca dnia na adres  t.witkowski@dolkom.pl oraz załączając w kopii  wiadomości adres
e.luszczek@dolkom.pl.
2. Wymaga  się,  aby  oferta  zawierała  ceny  poszczególnych  modeli  pojazdów  wraz  z  ich
oferowaną ilością a także terminem realizacji dostawy pojazdu / pojazdów (liczonym w dniach)
od momentu złożenia ewentualnego zamówienia przez firmę DOLKOM. 

IV. ZAŁĄCZNIKI

1. Tabela 1 – szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego,



2. Załącznik nr 1 – opis oferowanych samochodów dostawczych o DMC do 3,5 t z 7 
(siedmioma) miejscami siedzącymi,

3. Załącznik nr 2 - opis oferowanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t z 3 (trzema) 
miejscami siedzącymi


