
Zał. nr 1 do Regulamin udzielania zamówień o wartości 
szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych
Oddział Chwiałka (komórka organizacyjna)

Nr sprawy: CH.220.03.2022
                                                                                                            Poznań, dnia 22 IV 2022 

Zapytanie ofertowe

Nazwa nadania zamówieniu: Zakup traktora ogrodowego z funkcją odśnieżarki na potrzeby 
Oddziału Chwiałka

1. Opis przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie traktora ogrodowego Cub Cadet XT2 QR106

który spełni łącznie następujące parametry:

Silnik - kawasaki FR651V/726 cm3,  2 cylindry

Moc znamieniowa (kW/min-1) – 16,6 kW / 210min-1

Pojemność zbiornika paliwa – 11,41

Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa 

Ilość biegów – 1 w przód, 1 w tył

Tempomat-  TAK

Szerokość koszenia – 106cm

wysokość koszenia – 25-100mm

Regulacja wysokości koszenia – 12 pozycji

Dysza do mycia agregatu – TAK

Cięcie na wstecznym biegu – TAK

Kosz – TAK o pojemności minimum 320 L

Reflektory przednie – TAK, LED

Zaczep tylny – TAK

Dodatkowe wyposażenie: 

MTD Cub Cadet spychacz do śniegu / 117 cm + listwa gumowa

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

31 V 2022

3.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  (jeżeli  dotyczy)  oraz  sposób  ich  weryfikacji  (wymagane

dokumenty - jeżeli dotyczy):

referencje z minimum jednego obiektu użyteczności publicznej potwierdzające wykonanie 

zamówienia o podobnym charakterze

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena oferty (wartość brutto) uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN 

cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT (jeśli występuje). Cena podana w

ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

Cena może być tylko jedna.

Cena – 100%

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:



- dane Oferenta,

- cenę netto i brutto każdej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia,

- cenę netto i brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia,

- oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,

- koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,

6. Miejsce, termin oraz sposób składania oferty cenowej:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres p.siekierski@posir.poznan.pl do dnia 29 

IV 2022

7. Do zapytania dołączono projekt umowy – TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić)

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: p.siekierski@posir.poznan.pl

Oferty  w  formie  papierowej  należy  składać  w sekretariacie  Dyrekcji  POSiR –  liczy  się  termin

wpływu oferty do sekretariatu.

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Pan Paweł Siekierski – p.siekierski@posir.poznan.pl

Pan Paweł Mateja – p.mateja@posir.poznan.pl

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu

składania  ofert,  zmodyfikować  treść  dokumentów  zawierających  warunki  zamówienia.  Dokonane  w  ten

sposób  uzupełnienie  umieszczone  zostanie  niezwłocznie  na  stronie  www  zamawiającego.  W  toku

dokonywania  oceny złożonych  ofert  zamawiający  może żądać udzielenia  przez  wykonawców wyjaśnień

dotyczących  treści  złożonych  przez  nich  ofert,  w  tym  wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny.  (Do

badania rażąco niskiej ceny stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem

oferty  przez  wykonawcę,  a  w  szczególności  związanych  z  przystąpieniem  do  procesu  ofertowego,

przygotowaniem  i  złożeniem  oferty,  negocjacji,  przygotowaniami  do  zawarcia  umowy.   Zamawiający

zastrzega  sobie  prawo  do  dowolnego  wyboru  wykonawcy.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do

wyłączenia z  oceny  ofert  o rażąco niskiej  cenie.  Zamawiający zastrzega sobie  prawo do unieważnienia

postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 

22 IV 2022 Paweł Mateja
Data i podpis kierownika/zastępcy kierownika/

samodzielnego stanowiska pracy
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