Warszawa 2022-01-18

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Wynajem środnioterminowy 1 auta osobowego klasy D
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem średnioterminowy 1 auta osobowego klasy D.
Auto musi spełniać minimum następujące wymagania:
- rok produkcji: minimum 2019
- przebieg: maximum 50 tys. km
- skrzynia biegów: automatyczna
- pojemność silnika: minimum 1800 cm3
- rodzaj paliwa: dowolny
- rodzaj nadwozia: sedan, liftback lub kombi
- kolor nadwozia: dowolny (preferowany ciemny stonowany)
- wyposażenie dodatkowe: zestaw głośnomówiący, nawigacja samochodowa (z wgranymi mapami
Europy), automatyczna klimatyzacja, automatyczne szyby (przód i tył), czujniki parkowania minimum
tył.
- prognozowany przebieg miesięczny: 2000 km
- okres najmu: od momentu podstawienia auta (jak najszybciej) do 31.12.2022 r.
- opłata wstępna: 0 %
- auto z pełnym pakietem serwisowym, ubezpieczeniem (OC i AC) oraz drugim kompletem opon
(wraz z ich przechowywaniem) wliczonymi w cenę
- informacje dodatkowe: koszty paliwa, AdBlue oraz płynu do spryskiwaczy po stronie
Zamawiającego
- miejsce podstawienia auta: Warszawa, ul. Obozowa 43

Ofertę cenową należy przesłać na podany w ogłoszeniu adres email. Do oferty należy dołączyć
szczegółową specyfikację oferowanego auta wraz z całkowitym miesięcznym kosztem wynajmu
pojazdu (w zł netto/miesięc) oraz podaniem terminu dostępności auta.
Warunki płatności: przelew 14 dni.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w
m. st. Warszawie sp. z o.o. do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie, bez dokonania
wyboru oferenta, a także bez konieczności podania przyczyny.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2022-01-20 o godz. 11:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Piotr Gruszczyński
Tel. kontaktowy: (22) 391-02-52
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: piotr.gruszczynski@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. 215
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.

