
 

Konin, dnia 25.03.2021 r. 

KSS.434.7.2021 

PUBLICZNY KONKURS OFERT 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 172/2020 Prezydenta 

Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie dokonywania zakupów 

dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto 

ze środków budżetu Miasta Konina.  

Zamawiający: 

Miasto Konin 

Plac Wolności 1 

62-500 Konin 

NIP 665-289-98-34, Regon 311019036 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

,,Zakup i dostawa skutera dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  

w Koninie” 

w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok 

 

Kod CPV     34421000-7 Skutery silnikowe 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Skuter wodny fabrycznie nowy. 

 

2. Rok produkcji 2019-2021. 

 

4. Pojemność skokowa od 1049 cm3 do 1100 cm3 

 

5. Moc silnika nie mniejsza niż 100 KW czyli 75 KM 

 

6. Typ paliwa – benzyna bezołowiowa 

 

7. Elektroniczny bieg wsteczny 



8. Możliwość mocowania platformy ratowniczej 

  

9. Długość od 3200 mm do 3400 mm 

 

11. Szerokość od 1200 do 1400 mm 

 

12. Dwa luterka 

 

13. Obszerny podest 

 

14. Liczba pasażerów - 3 

 

15. Pojemność zbiornika paliwa od 70 l do 75 l 

 

16. Pojemność ładunkowa od 110 l do 120 l 

 

17. Szkolenie K38 na stopień „Operatora skutera ratowniczego” dla 4  

      ratowników. 

 

Dodatkowo w zestawie: 

1. Platforma ratownicza do skutera wodnego 

2. Pokrowiec na skuter 

3. Przyczepa samochodowa do skutera 

 

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

1. Odbiór skutera nastąpi w terminie do 31.05.2021 r. 

2. Miejscem dostawy jest Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1,                         

62-500 Konin.  

 

IV. Kryteria oceny oferty: 

 Cena oferty –100% 

 

V. Sposób przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,FORMULARZ 

OFERTY”  (Załącznik nr 1). 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną (w 

przypadku podpisania oferty przez osobę, której reprezentacja nie 

będzie wynikać z dokumentów rejestrowych wykonawcy, należy 

załączyć stosowne pełnomocnictwo).  

3. Do oferty należy dołączyć parafowany wzór umowy (Załącznik nr 2). 

 

 



VI.  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, lub 

przesłać na ww adres, nie później niż do dnia 07.04.2021 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 Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 

oraz powinna być oznakowana następująco: 

,,Oferta na zakup skutera dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego w Koninie” w ramach Konińskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2021 rok”. Nie otwierać przed 07.04.2021 r. 

 godz. 13.30.  

Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy. 

VII. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.04.2021 r. o godz. 13:30                             

w pokoju nr 315 Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2.  

Otwarcie ofert jest jawne. 

 

    VIII. Inne postanowienia: 

1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia nastąpi 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT/rachunku. 

2. Wykonawca ma prawo wycofać się z postępowania przed upływem 

terminu składania ofert poprzez złożenie zamawiającemu 

pisemnego powiadomienia.  W tym przypadku oferta zostanie 

zwrócona wykonawcy (na adres podany na kopercie), bez 

otwierania. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy (na adres 

podany na kopercie), bez otwierania. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym 

postępowaniu. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej 

rozwiązania alternatywne, skutkuje odrzuceniem oferty/wszystkich 

ofert złożonych przez tego samego Wykonawcę. 

5. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert. 



6. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy 

wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym 

również w zakresie rażąco niskiej ceny  (również drogą e-mail). 

7. Oferta niespełniająca wymagań określonych przez zamawiającego, 

w tym również oferta zawierająca cenę, co do której wykonawca nie 

udowodnił,  że nie jest ceną rażąco niską, zostanie odrzucona i nie 

będzie podlegać ocenie. 

8. 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. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o 

publicznym konkursie ofert bez podawania przyczyny. 

10. 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 Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 

                                                              /-/ Zenona Sroczyńska 

Osoba do kontaktu: 

Andrzej Łącki 

Urząd Miejski w Koninie 

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 

ul. Wojska Polskiego 2 

62-500 Konin 

Tel. 63 240-11-64 

e-mail: andrzej.lacki@konin.um.gov.pl 


