
ZARZĄDZENIE NR 11/11
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie:  wszczęcia  procedury udzielenia  zamówienia na podstawie  zapytania ofertowego na 
zakup samochodu pożarniczego, typu lekkiego.

Na podstawie par. 3 punkt 4 instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz 
przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych zarządzam co 
następuje:

§ 1

W związku z planowanym zakupem samochodu pożarniczego typu lekkiego na kwotę poniżej 
14.000 EUR rozpoczynam procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 § 2
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. utrzymania infrastruktury i 
zamówień publicznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania

BURMISTRZ ŻELECHOWA
                       (-)
    Mirosława Miszkurka



Załącznik nr 1 Zarządzenia Burmistrza Żelechowa nr 11/11

Urząd Miejski w Żelechowie
ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów

tel./fax (025) 754-11-44, 754-12-44
NIP: 826-14-30-904 

…........................................................
Adres i nazwa dostawcy 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę produktów/usług o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR

1. Zamawiający: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów
2. Wymagany termin świadczenia usług: od dnia zlecenia 7 dni.
3. Przedmiot zamówienie zgodnie z CPV: 34144210-3 Wozy strażackie
4. Oczekiwane miejsce świadczenia usług: woj. mazowieckie, pow. garwoliński, Gm. Żelechów
5. Akceptowalne warunki płatności: przelew 14 dni.
6. Termin składania ofert: 01.02.2011 r do godz.16:00 (oferty należy składać poczta faxem na nr. (25) 

75 41 244 lub na adres mail zelechow@interia.pl z dopiskiem w tytule oferta na zakup samochodu 
pożarniczego

7. Przedmiot/Pozycje zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia w zapytaniu ofertowym jest dostawa i zakup samochodu pożarniczego, typu lekkiego o 
parametrach:

Mercedes Sprinter 208D lub inny o nie mniejszych parametrach technicznych.
Silnik diesel o mocy 100km
Ilość miejsc w kabinie – 6
Napęd 4x2
Rok produkcji – nie starszy niż 1998
Przebieg nie większy jak 120.000 km
Skrzynia biegów manualna 5 biegowa

Samochód bez zbiornika wody i autopompy, przystosowany do przewozu sprzętu ratowniczego; motopompy,  
zestaw ratownictwa drogowego, medycznego, powodziowego itp.
Samochód musi posiadać aktualne badanie techniczne przeprowadzone w Polsce oraz opłacone ubezpieczenie OC  
na czas  przejazdu samochodu do siedziby Zamawiającego.  Samochód sprowadzony z  zagranicy  powinien  być  
gotowy do rejestracji( posiadać niezbędne tłumaczenia).
Wybrany model pojazdu zostanie sprawdzony pod względem technicznym przez Zamawiającego.

................................................................................................
Pieczątka i podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej 

mailto:zelechow@interia.pl

