
URZĄD MIEJSKI W KONINIE 
Wydział Gospodarki Komunalnej 

62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.63 2401111, fax 63 2429920, sekretariat@konin.um.gov.pl , www.konin.pl  

 

Konin, dnia 01.03.2018 r. 
GK.6140.1.1.2018 

 

 

PUBLICZNY KONKURS OFERT 

 

I. Zamawiający: 
Miasto Konin 

plac Wolności 1 

62-500 Konin 

NIP 665-289-98-34, Regon 311019036 

 

II. Przedmiot zamówienia: 
,,Zakup i dostawa samochodu przeznaczonego do transportu zwierząt,                    

z klimatyzacją, na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt                             

w Koninie” w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok 

 
Kod CPV     34110000-1 
 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1. 

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 
1. Odbiór samochodu nastąpi w terminie do 30.05.2018 r. 

2. Miejscem dostawy jest Urząd Miejski w Koninie, plac Wolności 1,                         
62-500 Konin. 
 

V. Kryteria oceny oferty: 
 Cena oferty –100% 

 

VI. Sposób przygotowania oferty: 
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,FORMULARZ OFERTY”     

(Załącznik nr 2). 
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. 
3. Do oferty należy dołączyć parafowany wzór umowy (Załącznik nr 3). 
 

VII.  Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 
1. Pisemną ofertę cenową należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu  

Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1,62-500 Konin, nie później niż do 

dnia 12.03.2018 r. do godz.13:00  

2. Ofertę należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed 
otwarciem kopercie (opakowaniu). 

3. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 
Urząd Miejski w Koninie 

plac Wolności 1 

62-500 Konin 

Wydział Gospodarki Komunalnej 
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oraz powinna być oznakowana następująco: 
,,Oferta na zakup i dostawę samochodu przeznaczonego do transportu 

zwierząt, z klimatyzacją, na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt                    

w Koninie” w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. 

 

VIII. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.03.2018 r. o godz. 13:30                             
w pokoju nr 209 Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2.  
Otwarcie ofert jest jawne. 

 
IX.   Inne postanowienia: 

1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na 
rachunek bankowy Dostawcy podany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert 
w przypadku gdy: 
a) nie złożono żadnej ważnej oferty, odpowiadającej warunkom udzielenia 

zamówienia określonym przez Zamawiającego; 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe 

Zamawiającego; 
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia powodująca, 

że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży                         
w interesie publicznym lub jest niecelowe; 

d) postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości 
zawarcia ważnej umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o publicznym 
konkursie ofert bez podawania przyczyny. 

4. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty,                     
w szczególności gdy: więcej niż jedna oferta zawiera podobne warunki 
realizacji zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; gdy 
przemawia za tym interes Zamawiającego lub zachodzą inne istotne 
okoliczności, dopuszcza się przeprowadzenie z wykonawcami negocjacji 
dotyczących  warunków realizacji zamówienia. 

 
 
                                                             Kierownik 

                                                                Wydziału Gospodarki Komunalnej 

                                                              /-/ Sławomir Matysiak 

Osoba do kontaktu: 
Karolina Żabińska 
Urząd Miejski w Koninie 
Wydział Gospodarki Komunalnej 
ul. Wojska Polskiego 2 
62-500 Konin 
Tel. 63 240-13-74 
e-mail: karolina.zabinska@konin.um.gov.pl 

 


