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Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

nr KRS 0000004791 

NIP: 562-000-41-99 

Kapitał zakładowy: 40 184 000 zł 

www.kpwik.com.pl 

dt@kpwik.com.pl 

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 700-1500 

Telefon 52 391-03-60; Fax. 52 391-03-68 

 

zaprasza do składania ofert na 

 

DOSTAWĘ DWÓCH POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH TYPU VAN 

 

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: 

Dostawę dwóch nowych pojazdów ciężarowych typu VAN o następujących parametrach: 

 

• silnik wysokoprężny o mocy minimum 130 KM, pojemność min: 2200 cm3, 

• norma emisji spalin – min: EURO 6, 

• napęd – przedni, 

• rok produkcji minimum 2018, auto fabrycznie nowe, 

• zawieszenie przednie – niezależne typu McPherson, 

• zawieszenie tylne wzmocnione – belka skrętna, 

• skrzynia biegów – mechaniczna min. 5-biegowa + bieg wsteczny, 

• ABS + ESP, 

• kabina 3 osobowa, 

• maksymalne wymiary auta (mierzone bez haka holowniczego) dł: 5000 mm,  

wys: 2300 mm, 

• koła minimum – min: 15” 

• opony całoroczne, 

• kolor samochodu – niebieski, 

• homologacja – samochód ciężarowy VAN, 

• wspomaganie kierownicy, 

• immobiliser, 

• hak holowniczy, 

• gwarancja min. 24 miesiące, 

• fabryczny zestaw głośnomówiący Bluetooth, 

• centralny zamek z pilotem zintegrowanym z kluczykiem, 

• klimatyzacja, 

• zbiornik paliwa min: 80 l, 

• pełnowymiarowe koło zapasowe, 

• boczne drzwi części ładunkowej po prawej stronie nadwozia (przesuwne), 

• tylne drzwi przestrzeni ładunkowej skrzydłowe,  

• metalowa przegroda oddzielająca przestrzeń pasażerską od ładunkowej, 

• halogenowe światła do jazdy dziennej. 
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MIEJSCE DOSTAWY: 

Samochody należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w Szubinie, przy ul. Powstańców 

Wlkp.76 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Do dnia 28.06.2019 r. 

 

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:  

1. Cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia. 

2. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

3. Kartę katalogową oferowanych pojazdów potwierdzającą wymagane parametry. 

 

KONTAKT: 

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu – Zieliński Bartosz  

tel. 609 273 317, 52 391-03-63 

 

SKŁADANIE OFERT: 

Oferty należy składać do dnia 07.03.2019 r. do godziny 1400 

• pocztą lub osobiście: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Spółka z o.o., 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 

• e-mailem: dt@kpwik.com.pl 

 

Załączniki: 

• Formularz oferty 

• Wzór umowy 


