Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Grudziądz, dnia 12 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę samochodu elektrycznego oraz ładowarki
elektrycznej wraz z montażem na potrzeby OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu.
Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zwracamy się
z prośbą o złożenie oferty na dostawę fabrycznie nowego, wcześniej niezarejestrowanego
samochodu elektrycznego oraz ładowarki elektrycznej typu Wallbox do 22 kW wraz z
montażem na potrzeby OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.
1. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Lp.

Opis wraz z wymaganiami

1.

Stan samochodu - fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny technicznie, wcześniej
niezarejestrowany.

2.

Rodzaj silnika — elektryczny (wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną
akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania).

3.

Zasięg — min. 250 km w cyklu miejskim.

4.

Liczba miejsc— od 2-5.

5.

Przestrzeń ładunkowa min. 2 m3 dostępne na stałe (przy rozłożonych siedzeniach) —
warunek konieczny

6.

Pojazd kat. NI, o którym mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 450, z późn. zm.) — warunek
konieczny.

7.

Wymagane czołowe oraz boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.

8.

Wymagana regulacja fotela kierowcy i pasażera.

9.

Wymagany komplet nowych opon zimowych i letnich.

10. Wymagane czujniki parkowania — tył i przód.
11. Wymagana klimatyzacja.
12. Wymagane elektrycznie sterowane szyby przednie oraz lusterka zewnętrzne.
13.

Wymagany centralny zamek sterowany pilotem.

14. Wymagany fabryczny zestaw głośnomówiący bezprzewodowy.
15. Wymagany radioodtwarzacz.
Wymagany, podnośnik, trójkąt odblaskowy, min 2 kamizelki odblaskowe, apteczka,

16. gaśnica, zapasowy komplet żarówek i bezpieczników, komplet dywaników gumowych (w
tym mata antypoślizgowa do bagażnika)

17.

Wymagany komplet pokrowców na siedzenia

18.

Ładowarka elektryczna typu WallBox o mocy do 22kW wraz z montażem (montaż
naścienny lub na stojaku).
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2. Istotne informacje dotyczące zamówienia:
1) Dostawa zostanie zrealizowana ze środków własnych w ramach programu NFOŚiGW
„eVAN - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (NI);
2) Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Kupującego własnym
staraniem na własny koszt.
3) Dopuszcza się zakup pojazdów fabrycznie nowych, wcześniej niezarejestrowanych,
wy rodukowanych w latach 2019 – 2020.
3. Gwarancja:
1) min. 48 miesięcy lub 100 tys. km. (w zależności co pierwsze nastąpi);
2) w okresie gwarancyjnym samochód zastępczy w przypadku konieczności
pozostawienia pojazdu w serwisie na okres dłużs niż 1 dzień.
W celu uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować się
z następującymi przedstawicielem Zamawiającego:
•
•

Piotr Jaworski - tel.:56 45 06 205, e-mail: p.jaworski@opec.pl
Tomasz Janowski – tel.: 56 45 06 196, e-mail: t.janowski@opec.pl

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
1)
Cena - 70%;
2)
samochód 5-os. spełniający wymóg wielkości przestrzeni ładunkowej – 20%;
3)
realizacja do końca roku 2021 – 10%.
SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP
znajdującej się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings
2. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
3. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć:
1) ofertę zawierającą szczegółowy opis oferowanego produktu w raz z folderem.
2) projekt umowy.
3) warunki gwarancji.
TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 26 sierpnia 2021 roku do godz. 1200.
POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania postępowania lub zmiany jego warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, prawo unieważnienia
lub odstąpienia od postępowania, w całości lub części, również po jej zakończeniu oraz
prawo zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny.
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