Warszawa 2022-01-13

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 średnioterminowy 1 pojazdu dostawczego z windą
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem 1 pojazdu dostawczego z windą do rozstawiania pojemników.
Poniżej minimalne wymagania jakie powinno spełniać auto:
- wynajem 1 samochodu dostawczego wraz z pełną obsługą serwisową na czas umowy najmu,
- auto zastępcze na czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 h,
- pojazd o dmc do 3,5 t,
- nadwozie typu skrzynia otwarta z windą załadowczą,
- burty boczne wzmocnione,
- wysokość burt bocznych: min 100 cm,
- ładowność min 900 kg,
- rozmiar przestrzeni ładownej: 7-8 palet,
- rodzaj paliwa: ON,
- prognozowany przebieg miesięczny: max 2500 km,
- opłata wstępna: 0 %,
- termin podstawienia auta: 3 dni robocze od momentu wyłonienia Wykonawcy,
- okres najmu: od momentu podstawienia pojazdu do 31.12.2022 r.
- miejsce podstawienia auta: Warszawa, ul. Obozowa 43.

Ofertę cenową należy przesłać na podany w ogłoszeniu adres email. W ofercie należy podać markę,
model oraz główne parametry techniczne oferowanego auta wraz z całkowitym miesięcznym kosztem
jego wynajmu (w zł netto / pojazd).

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.
Wymagany okres gwarancji wynosi: Na czas zawarcia umowy.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2022-01-20 o godz. 12:00
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.

