
          Zał. nr 1 do Regulaminu 
         udzielania zamówień o wartości 
         szacunkowej nieprzekraczającej
           kwoty 130 000,00 złotych
   
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy 
(komórka organizacyjna) 
 
Nr sprawy: MOS.220.5.2022 - 2 
                                                                                                                     Poznań, 06.09.2022 r.
     

Zapytanie ofertowe 
 

Nazwa nadania zamówieniu: Zakup i dostawa nowego pojazdu elektrycznego 
 

 
1. Opis przedmiot zamówienia:  

 
Zakup i dostawa nowego dwuosobowego pojazdu elektrycznego z następującym wyposażeniem: 
- 8 szt. akumulatorów 6 V o pojemności 260 Ah w cyklu rozładowania 20h; 
- silnik prądu przemiennego 3,3 kW AC; napęd 48 V 
- prostownik 48V pokładowy; 
- skrzynia bagażowa aluminiowa o ładowności 150 kg o wymiarach zewn. 770 x 1145 x 250 mm 
malowana na kolor czarny; 
- hamulce hydrauliczne bębnowe; 
- koła 205/50-10; 
- daszek; 
- wspomaganie kierownicy 
- szyba szklana z wycieraczką; 
- przednie i tylne lampy LED; 
- zamykany schowek pod pulpitem; 
- system zintegrowanych wskaźników; 
- 3 punktowe pasy bezpieczeństwa; 
- siedzenie płaskie w kolorze szarym; 
- kolor biały  
- centralny system uzupełniania wody 
 
Pojazd musi posiadać minimum rok gwarancji, a sprzedający musi zagwarantować serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny.  
 
 
Adres dostawy: 
Poznań, 61-123 
ul. Gdańska 1 
 
 
2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 

60 dni od daty podpisania umowy 
 
 
3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane 
dokumenty - jeżeli dotyczy): 
 
  
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej: 
 100% cena 
 



 
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 
 oferta netto oraz brutto na formularzu oferty (załącznik nr 1) 
 
 
6. Miejsce, termin oraz sposób składania oferty cenowej: 
 
Oferty należy złożyć do dnia 12.09.2022 do godz. 10.00 
 
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: 
k.mikolajczak@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. 
 
7. Do zapytania dołączono projekt umowy – TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić) 
 
8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Mikołajczak, tel. 509 839 676. 
 
 
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.  
Zamawiający informuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)  
 
 
 
   
     
                     ……………………………………………………..… 

Data i podpis kierownika/zastępcy kierownika/ 
samodzielnego stanowiska pracy 
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