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     Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

 

                   Gubin, dnia  19.10.2021r. 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich              
Spółka z o.o. 
ul. Śląska 36 
66-620 Gubin 
woj. lubuskie 
tel.: 68 455 82 82 - sekretariat 
tel.: 68 455 82 71 – dział nieczystości 
fax: 68 455 82 65 
adres internetowy: www.pumgubin.pl   
e-mail: pum@pumgubin.pl – sekretariat  
e-mail: nieczystosci@pumgubin.pl  – dział nieczystości 

 

 
 

 

 

 

Znak sprawy:  ZO/13/2021 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości 

nieprzekraczającej 130 000,00 zł 

 

Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przedmiotu 

zamówienia 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. 
ul. Śląska 36, 66-620 Gubin 
NIP: 926-10-00-423, REGON: 970361280, KRS: 0000187366,  Nr rej. BDO: 000003669 

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości 

nieprzekraczającej 130 000,00zł, zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami) 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dzierżawa 1 samochodu ciężarowego – śmieciarki do odbioru                    

i transportu  odpadów komunalnych”. 
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2. Wymagane parametry techniczne pojazdu: 
Rok produkcji pojazdu: min. 2017r. 
 

Podwozie 

1) norma emisji spalin: Euro 6 

2) liczba osi: 3  

3) dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 26 ton  

4) ładowność pojazdu: min 10 ton 

5) blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej 

6) moc silnika: min. 320 KM 

7) zbiorniki paliwa o pojemności min. 300 dm3 

8) zbiornik płynu AdBlue min. 40 l 

9) skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana 

10) system zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach 

11) kabina: 3- osobowa 

12) fotel kierowcy: pneumatyczny 

13) wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim 

14) klimatyzacja 

15) apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, podnośnik hydrauliczny, 2 kliny pod koła 

16) zestaw narzędzi do obsługi pojazdu 

 

Nadwozie 

1) pojemność skrzyni ładunkowej: min 19m3 

2) stopień zgniotu odpadów: min. 1:6 

3) obsługa pojemników o poj.: 110l, 120l, 240l i 1100l   

4) zawór spustowy do odprowadzania odcieków z odwłoka   

5) uszczelnienie zabudowy na całej powierzchni styku z odwłokiem, zapobiegające     

        wyciekom  

6) grubość blachy dna wanny załadunkowej: min. 6 mm 

7) sterowanie nadwoziem  poprzez umieszczony w kabinie kierowcy terminal sterowniczy  

        umożliwiający obsługę poszczególnych funkcji 

8) sterowanie umożliwiające automatyczne włączanie i wyłączanie mechanizmu prasowania 

9) lampa ostrzegawcza obrotowa (kogut) montowana na zabudowie 

10) reflektor roboczy na odwłoku 

11) panel sterowniczy po prawej i lewej stronie odwłoka 

12) 2 stopnie dla ładowaczy z czujnikami zajętości 

13) brzęczyk biegu wstecznego 

14) kamera wsteczna 

15) oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego 

16) boczne światła obrysowe 

17) niski zasyp umożliwiający łatwe - ręczne wrzucanie odpadów, np. wielkogabarytowych. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: dzierżawa 1 samochodu na okres 12 miesięcy, licząc od   

dnia 01.11.2021r. do dnia 31.10.2022r.   

2. Dostarczenie przedmiotu dzierżawy, tj. samochodu ciężarowego – śmieciarki do siedziby 

Zamawiającego nastąpi do dnia 29 października 2021r. do godz. 13.00  
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V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
1. Oferent powinien przedstawić ofertę na załączonym do niniejszego zapytania – załączniku nr 1 
2. Oferent dołączy do oferty min. 4 zdjęcia pojazdu oraz parametry techniczne podwozia oraz zabudowy 

pojazdu 
 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: nieczystosci@pumgubin.pl,  

poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres:  

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin do dnia 22.10.2021r. do godz. 12.00  
2. Ocena ofert zostanie dokonana tego samego dnia, tj. 22.10.2021r. lub następnego dnia roboczego,                        

tj. 25.10.2021r. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VII. OCENA OFERT. 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
Cena 100% 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania. 

 

IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 
Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny. 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE. 
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela – Pan Zbigniew Białkowski,                 

tel. 68 455 82 71. 

 
XI. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz ofertowo – cenowy – załącznik nr 1  

2. Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 

3. Wzór umowy – załącznik nr 3 

4. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 4 
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