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Bydgoszcz 17.12.2020 r. 

 
 

OGŁOSZENIE - dostawa 
 
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza 

postępowanie wg procedury uproszczonej - poniżej 30 000€-bez zastosowania ustawy na dostawę pn.: 

„Zakup ładowacza czołowego z konstrukcją wsporczą i osprzętem do ciągnika rolniczego ZETOR 5340”.  

I. ZAMAWIAJĄCY:mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm                                                                                       

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy   

ul. Gdańska 173-175 

85-674 Bydgoszcz 

tel. 052/ 328-00-09 

fax 052/ 328-00-24 

strona: www.myslecinek.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na dostawie i montażu w siedzibie Zamawiającego 

fabrycznie nowego ładowacza czołowego TUR z konstrukcją wsporczą i osprzętu tj. widły i łyżka do 
materiałów sypkich,  do ciągnika rolniczego ZETOR 5340.                                                                  
Ładowacz czołowy: ładowność 1300kg, mocowanie - rama wsporcza stała, osprzęt- łyżka, widły.                                                                                                                 
Termin realizacji 8 tyg. od udzielenia zamówienia. Gwarancja 12 miesięcy. 

 
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

8 tygodni od udzielenia zamówienia. 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

30 dni 

V.KRYTERIUM OCENY OFERT: 

5.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Kryterium wyboru:       Maksymalna liczba punktów: 

najniższa cena brutto                                                                          100 pkt. 

5.2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

ogłoszenia i została uznana, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.  

5.3.  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczba punktów, sporządzona na 

załączonym wzorze formularza ofertowego (Zał.nr 1), zawierająca najniższą cenę wynagrodzenia brutto.  

VI. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia:  

a) aktualnego odpisu właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

http://www.myslecinek.pl/
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rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

(kopia potwierdzona za zgodnością z oryginałem). 

Zamawiający przewiduje możliwości uzupełnienia, brakujących w ofercie informacji i dokumentów, 

poprawy omyłek rachunkowych, pisarskich, dopuszcza się występowanie do Wykonawcy, celem 

wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. W przypadku braku skutecznego doręczenia odpowiedzi na 

wezwanie, nastąpi odrzucenie oferty. W takim przypadku komisja przetargowa przeanalizuje zawartość 

następnej w kolejności oferty posiadającej najniższą wartość brutto. 

VII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferty z ceną należy skutecznie dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  

„Zakup ładowacza czołowego z konstrukcją wsporczą i osprzętem do ciągnika rolniczego ZETOR 5340”  
do sekretariatu LPKiW, do dnia 23.12.2020r., do godz. 900 na adres: 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

ul. Gdańska 173-175 

85-674 Bydgoszcz 

Otwarcie ofert, jawne dla oferentów, nastąpi w dniu 23.12.2020r.o godz. 10.30 w świetlicy LPKiW, I 

piętro (teren bazy technicznej) ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz. 

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.myslecinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego postępowania na 

każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1) 

VIII.      INNE: 

1. W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy będą 

porozumiewać się pisemnie lub e-mailem: sekretariat@myslecinek.pl (przy czym każda ze stron 

na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości mailowej), z 

zastrzeżeniem, że oferty (wraz z oświadczeniami i dokumentami składającymi się na ofertę –pkt V, 

VI. ogłoszenia, również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania)składa się pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej.  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem składania 

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy  

w terminie nie dłuższym niż  30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury. 
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4.  Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wynikających z umowy na 

osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja lub 

podobna czynność bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie 

postanowień umowy. 

5.  LPKIW zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności należności wynikającej z przedłożonej FV 

w wypadku gdy rachunek bankowy wskazany w FV lub w umowie nie znajduje się na tzw. białej 

liście podatników. W szczególności rachunek ten musi być zgodny z numerem rachunku na liście o 

której mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług. Do czasu wykazania, że kontrahent 

figuruje na w.w liście i wskazania prawidłowego rachunku  LPKiW wstrzymuje płatność i nie będzie 

pozostawał w zwłoce z zapłata należności Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do 

otrzymywania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę, do wystawienia faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, 

uprawnionym do otrzymywania faktur VAT. 

7. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawienia Faktur VAT bez podpisu odpowiednio 

Zamawiającego lub Wykonawcy. 

 
Zał. 1 – formularz ofertowy 

Zał. 2 – umowa 

Zał. 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Zał. 4- klauzura Rodo 

 
  

Sporządził:       Zatwierdził: 


