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ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku będący właścicielem samochodu cięża-
rowego do 3,5t marki Renault Kangoo 1.8t, rok  produkcji 2000 o nr rejestracyjnym ERA
25EK zaprasza do złożenia oferty na zakup samochodu służbowego.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU:

Marka: RENAULT

Model: Kangoo 1.8t

Wersja: Express RN

Rok produkcji: 2000

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3.5t

Nr rejestracyjny: ERA 25EK

VIN: VF1FC0HAF22246625

Wskazanie drogomierza: 253341 km

Kolor powłoki lak.,(rodzaj lakieru): biały 1- warstwowy akrylowy

Rodzaj nadwozia: furgon 3 drzwiowy, 2 osobowy

Rodzaj napędu/Skrzynia biegów: przedni(4X2)/manualna

Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym(wtrysk)

Pojemność/ Moc silnika: 1390cm/55 kW(75KM)

Data pierwszej rejestracji: 2000/04//19

Data ważności badania technicznego 2017/02/09

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Drzwi boczne prawe przesuwne

Drzwi tylne dwuskrzydłowe

Immobilizer

Poduszka powietrzna kierowcy

Wspomaganie układu kierowniczego

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Hak holowniczy

Instalacja gazowa mieszalnikowa(2005/02/14)

Klimatyzacja

Radioodtwarzacz CD

Według opinii technicznej Nr 
Ł/396/3/17 z dnia 09.01.2017r. wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego po-
jazdu określona na dzień wykonania opinii wynosi: 1.900,00 PLN (słownie: jeden tysiąc
dziewięćset złotych), w tym Vat (23%) 355.28 PLN



Opinia techniczna dostępna jest w siedzibie Zamawiającego w Radomsku przy ulicy Ko-
ściuszki 10, pok. 12. 

Wartość oferty zaproponowanej przez oferenta nie może być niższa od kwoty 1.900,00
brutto PLN.

O  wyborze  oferty  decydować  będzie  najkorzystniejsza  (tj.  najwyższa)  cena  brutto
zaoferowana za samochód służbowy.

Wydanie przedmiotowego samochodu w posiadanie Oferentowi,  którego oferta  została
uznana  za  najkorzystniejszą  nastąpi  niezwłocznie  po  dokonania  zapłaty  tj.  wpływu
środków do kasy bądź na konto sprzedającego.

Wypełniony  formularz  cenowy  o  treści  zgodnej  z  załącznikiem  nr  1  do  niniejszego
zaproszenia  należy  składać  w  formie  pisemnej  w  siedzibie  Zamawiającego:  97-500
Radomsko, ul. Kościuszki  10, budynek D, pokój  19 do dnia 27 stycznia 2017 r. do
godz. 11.00 (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego).

O wyniku postępowania Oferenci, którzy w terminie złożyli do Zamawiającego formularze
cenowe, zostaną poinformowani pisemnie. 

Wszystkie istotne postanowienia umowy związane z zakupem samochodu przez oferenta
zawarte  zostały  we  wzorze  umowy  stanowiącym  załącznik  nr  2  do  niniejszego
zaproszenia. 

Osobą  uprawnioną  przez  Zamawiającego  do  porozumiewania  się  z  oferentami  jest:
Agnieszka Małek – tel. 0-44 683 28 85 wew. 80.

                                                        
 


