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Gdańsk, 11.10.2019 

 

 

Zapytanie ofertowe Nr 03/PM/FLK_8t 

 

Szanowni Państwo, 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o ofertę cenowo terminową na zakup wózka widłowego 
z silnikiem Diesla, o udźwigu 8 ton, zgodnie z poniższym opisem.  

 

I. Zakres dostawy: 

Dostawa 1 szt. wózka widłowego z silnikiem Diesla, o udźwigu 8 ton, zgodnego z załączoną 

specyfikacją techniczną. 

Oferta powinna zawierać: 

Cenę netto za 1 sztukę powyższego pojazdu oraz ceny dla części zapasowych, szkoleń oraz 
wyposażenia dodatkowego opisanego poniżej:  

- wartość netto części zamiennych określonych w części II.2. załączonej Specyfikacji Tech-
nicznej, 

- wartości poszczególnych szkoleń, które zostały określone w części II.1.1.1-II.1.2 Specyfikacji 
Technicznej, 

- cenę dla wyposażenia dodatkowego wózka, które zostało określone w punkcie 
II.3 Specyfikacji Technicznej. 

Formularz ofertowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru bądź rezygnacji z zakupu części zamiennych, 
szkoleń, wyposażenia dodatkowego, o których mowa powyżej.   

 

II.            Szczegóły zamówienia: 

1. Termin dostawy: 

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany najpóźniej 20 tygodni od momentu podpi-
sania umowy. 

2. Szczegóły oferty: 

Ceny powinny zostać wskazane na formularzu stanowiącym Załącznik 
nr 2 do Zapytania ofertowego, a sama oferta powinna być wyrażona w PLN lub w EUR.  
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W przypadku ofert złożonych w EUR, na potrzeby ich porównania i oceny, będą one przeli-
czone na PLN po kursie NBP z dnia złożenia oferty.  

 

3. Termin i forma złożenia oferty: 

Oferty zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

pawel.mazur@dctgdansk.com najpóźniej do piątku 25 października 2019 do godziny 15:00. 

 

4. Zamawiający zastrzega, że:  

a) ma prawo nie dokonać wyboru oferty,  

b) ma prawo odwołać postępowanie na każdym jego etapie, bez wyboru którejkolwiek 

z ofert, bez podania przyczyny, do momentu zawarcia umowy,  

c) ma prawo zmienić treść Zapytania ofertowego, w szczególności specyfikację przedmiotu 

zakupu, przed terminem składania ofert,  

d) ma prawo doprecyzowania przedmiotu zakupu po złożeniu ofert – w przypadku, gdy za-

istnieje taka konieczność – w zakresie, który nie spowoduje zmiany przedmiotu zamó-

wienia 

e) ma prawo nie dokonać wyboru oferty z najniższą ceną,  

f) z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne 

roszczenia. 

 

 

 

Z poważaniem, 

Paweł Mazur 
Junior Purchasing Specialist 
DCT Gdańsk SA 
 

 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Techniczna FLK 8t, 

2. Formularz cenowy.  
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