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Zaproszenie 
do konsultacji w celu opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający - Gmina Świebodzice zaprasza do konsultacji w postępowaniu, których przedmiotem jest zakup fabrycznie nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.J, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 tj. poniżej 130.000 zł netto.
Zamawiający:Gmina Świebodziceul. Rynek 158-160 Świebodzice
NIP: 884-23-65-249REGON: 890718337
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego 9-osobowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych typu VAN, wyposażonego w windę załadowczą dla osób na wózkach inwalidzkich.
Cel konsultacji:W związku z brakiem ofert w dotychczasowo prowadzonych postępowaniach na zakup pojazdu, Zamawiający podjął decyzję o konsultacji rynkowej z zainteresowanymi Wykonawcami, której celem jest uszczegółowienie parametrów technicznych pojazdu, wyposażenia, terminu realizacji oraz warunków gwarancji i dostawy pojazdu.
Konsultacje prowadzone są w celu uzyskania ofert w postępowaniu poprzez pozyskanie wiedzy o sytuacji na rynku sprzedaży pojazdów oraz możliwościach ofertowych Wykonawców.
W ramach konsultacji Zamawiający ustali m.in.:1) Jaki rodzaj jednostki napędowej są w stanie zaoferować potencjalni Wykonawcy?2) Jaki rodzaj napędu mogą zaoferować Wykonawcy?3) Jakie pojemności jednostek napędowych i jakie moce silnikowe może wymagać Zamawiający?4) Jaki rodzaj skrzyni biegów mogą zaoferować Wykonawcy?5) Jakie wyposażenie może Zamawiający otrzymać w standardzie, a jakie dodatkowe może zażądać?6) Jaki rodzaj zabudowy Wykonawcy preferują?7) Jaki jest czas realizacji zamówieni?8) Jaki okres gwarancji może zażądać Zamawiający?9) Jakie warunki dostawy są dla Wykonawców najbardziej dogodne i możliwe do spełnienia?



Termin konsultacji:Wnioski o przestąpienie do konsultacji należy składać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice (sekretariat) lub ul. Żeromskiego 27 (biuro podawcze) do dnia 18.01.2022 r. do godziny 15:30.
Konsultacje prowadzone będą drogą telefoniczną oraz e-mail. Wykonawcy zobligowani będą również do wypełnienia krótkiej ankiety. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Zamawiający nie przewiduje spotkania z Wykonawcami.
Informacje dodatkowe:Po zakończonych konsultacjach Wykonawcy, którzy do niech przystąpili zostaną zaproszeni do złożenia ofert w zapytaniu ofertowym, które będzie dostępne na platformie zakupowej pod adresem: https://iilatformazakupowa.pl/pn 'Świebodzice
Załącznik:Wniosek o przystąpienie do konsultacji.
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