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https://kingspanconnect.xtrack.com/reports                                                                                                  

Załącznik nr 1 do umowy 

                                                                    do Zarządzenia Nr …/2014 Dyrektora Generalnego 

                                                                    z dnia 17.09.2014 r. 

 

 

                                                                                   Szczecin, dnia 2020-10-13 

 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej poniżej kwoty 30 000 euro. 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „DĄBIE” Sp. z o.o. 

ul. A. Struga 10, 70-784 Szczecin, NIP 955-19-43-920, 

,  fax. 91 464 35 29,  www.spad.szczecin.pl , osoba prowadząca postępowanie:  

p. Mariusz Radosz,  radosz@spad.szczecin.pl,  tel.  91 46 68 248 lub 691470356,  

p. Artur Majewski: a.majewski@spad.szczecin.pl , tel. 91 46 68 208, 601 086 664. 

 

 

II. Przedmiot zamówienia: Dostawa filtrów do autobusów Szczecińskiego 

Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie” Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie 12 miesięcy 

od dnia podpisania umowy 

 

III. Wymagania związane z wykonaniem:  

Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia są nowe filtry do autobusów komunikacji miejskiej marki Solaris, 

Mercedes i Man. 

Podane numery katalogowe są numerami powyższych producentów autobusów. Zamawiający 

będzie posługiwał się przy zamówieniu tymi numerami. Wykonawca zobowiązany jest podać 

producenta oraz numer katalogowy oferowanych filtrów. 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Filtry do autobusów powinny być filtrami pierwszego montażu, producentów 

autobusów lub producentów podzespołów. 

4. Filtry wymienione w tabeli pod numerem wiersza 36 i 37 muszą być filtrami 

pierwszego montażu jednego z producentów osuszaczy Wabco lub Haldex, lub 

dopuszczone przez producenta autobusu. 

5. Wszystkie oferowane filtry zamienne muszą być dopuszczone do obrotu handlowego i 

eksploatacji na terenie Polski. 

6. Wszystkie oferowane filtry muszą być przynajmniej oryginalnymi filtrami 

zamiennymi (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. 

Dz. U. nr 38 poz. 329) tj. częściami zamiennymi tej samej jakości co komponenty 
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stosowane do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze 

specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych 

pojazdów do produkcji komponentów lub filtrów zamiennych danego pojazdu 

samochodowego, w tym filtry zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej 

co komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że filtry zamienne są 

oryginalne, jeżeli producent tych filtrów zaświadczy, że zostały one wyprodukowane 

zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta 

danych pojazdów lub podzespołów i są one tej samej jakości co filtry stosowane do 

montażu tych pojazdów. 

7. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy nazwami producentów filtrów 

podanych przez Wykonawcę w ofercie a nazwami zalecanych producentów filtrów 

przez producenta autobusów, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego będzie 

zobowiązany przedłożyć zaświadczenie producenta autobusów lub podzespołów, że 

oferowane filtry zamienne zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i 

standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta autobusów lub podzespołów 

i są one tej samej jakości, co filtry stosowane do montażu tych autobusów. 

Zamawiający dopuszcza również (z wyjątkiem filtrów opisanych w punkcie 3), filtry 

innych producentów, takich jak Fleetguard, Knecht, Mann Hummel, Preline, Bosch, 

Mann Filter lub Mann. Filtry wymienionych producentów mogą być zastosowane pod 

warunkiem że są oryginalne i spełniają wymagania norm producentów autobusów lub 

podzespołów w których mają być  zastosowane. W takim przypadku Wykonawcy 

zobowiązany jest do doręczenia aprobaty oferowanego produktu od producenta. Brak 

aprobaty będzie równoznaczny z odmową przyjęcia dostarczonego produktu.  

8. Wykonawca gwarantuje i poświadczy to na piśmie, że oferowany przez wykonawcę w 

zapytaniu ofertowym asortyment (filtry), odpowiada warunkom SIWZ i spełnia 

wymagania norm producentów autobusów lub podzespołów w których jest 

zastosowany. 

9. Oferowane filtry muszą spełniać wymogi minimalnych przebiegów i czasu wymian ( 

okresów pomiędzy wymianami ), podane przez Zamawiającego przy poszczególnych 

rodzajach filtrów ( kolumna numer 4 w tabeli ) 

10. Zamawiający dopuszcza zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu dostawy – w 

zależności od występujących potrzeb Zamawiającego  – w granicach do 20 % ilości 

określonej w § 1 ust.1 umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie dostawy w granicach do  

20 % nie stanowi zmiany zawartej umowy.  

11. Zamawiający zastrzega sobie, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

12. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na dostarczane produkty oraz bierze 

odpowiedzialność za uszkodzenia podzespołów pojazdu, które są wynikiem 

wadliwego ich działania 

13. Zamówienia realizowane będą poprzez dostawy filtrów partiami bieżącymi, po 

złożeniu zamówienia drogą telefaksową lub mailową. Zamawiający w zamówieniu 

określi asortyment i ilości  filtrów objętych daną dostawą. 

14. Miejscem dostawy jest magazyn Zamawiającego: 70 – 784 Szczecin, ul. A. Struga 10. 

15. Odbiór dostaw bieżących będzie następować w dni robocze od godz. 7.00 do 13.00, na 

podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. 

16. Cena jednostkowa netto na filtry objęte ofertą cenową  Wykonawcy jest ceną stałą w 
okresie obowiązywania umowy i zawiera koszty transportu do siedziby Zamawiającego. 
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Lp.   Przedmiot zamówienia 
Ilość         

sztuk 

Wymagany minimalny 

przebieg / czas 
wymiany 

1. 2. 3. 4. 

1 
Filtr oleju silnikowego Solaris-Cumins wg. kat. Solaris 0000-006-
830 (1) 

1 60000 km 

2 
Filtr oleju silnikowego Solaris-Daf wg. kat. Solaris 0131-506-050 

(2) 
70 60000 km 

3 
Filtr oleju silnikowego Solaris-Man wg. kat. Solaris 0156-071-

062 (3) 
4 60000 km 

4 Filtr oleju silnikowego wg. kat. Mercedes A 906 180 02 09 (5) 30 60000 km 

5 
Filtr oleju silnikowego2 Solaris-Daf wg. kat. Solaris 0120-310-

085 (6) 
70 60000 km 

6 
Filtr oleju skrzyni biegów Voith wg. kat. Solaris 0520-130-006 

(8) 
30 60000 km 

7 
Filtr oleju skrzyni biegów ZF Ecolife wg. kat. Solaris 0520-130-
166 (9) 

20 120000 km 

8 
Filtr oleju skrzyni biegów Voith „E” wg. kat. Solaris 0520-721-

573 (10) 
10 60000 km 

9 
Filtr oleju skrzyni biegów ZF Ecomat wg. kat. Solaris 6085-298-

026 (11) 
16 120000 km 

10 
Filtr oleju wentylatora Rexroth wg. kat. Solaris 0000-031-668 
(12) 

12 60000 km 

11 Filtr oleju wentylatora wg. kat. Solaris 0120-432-645 (13) 18 60000 km 

12 Filtr oleju wentylatora wg. kat. Solaris 0132-023-000 (14) 45 60000 km 

13 Filtr oleju wentylatora wg. kat. Mercedes A 628 551 02 89 (16) 18 60000 km 

14 Filtr oleju wspomagania wg. kat. Solaris 5104-504-020 (18) 24 180000 km 

15 Filtr paliwa Cumins wg kat. Solaris 0120-390-350 (19) 1 30000 km 

16 Filtr paliwa Solaris-Man wg. kat. Solaris 0126-081-041 (20) 5 60000 km 

17 Filtr paliwa Solaris-Daf wg. kat. Solaris 0131-506-023 (21)  70 60000 km 

18 Filtr paliwa wg. kat. Man 51.12503-0042 (23) 1 60000 km 

19 Filtr paliwa wg. Kat. Mercedes A 541 090 01 51 (24) 18 60000 km 

20 Filtr paliwa separator Preline wg kat. Solaris 0112-142-463 (25) 70 60000 km 

21 
Filtr paliwa separator Solaris-Cumins wg. kat. Solaris 0120-436-
050 (26) 

1 30000 km 

22 
Filtr paliwa separator Solaris-Man wg. kat. Solaris 0190-142-210 

(27) 
3 60000 km 

23 Filtr paliwa separator wg. kat. Mercedes A 000 477 89 15 (29) 15 60000 km 

24 
Filtr powietrza główny Solaris 3 gen. od 2010r. wg. kat. 
SOLARIS 0120-390-081 (30) 

52 60000 km 

25 
Filtr powietrza Solaris-Man wg. kat. SOLARIS 0203-104-030 

(31) 
3 60000 km 

26 
Filtr powietrza główny Solaris 3 gen. do 2010r. wg. kat. 

SOLARIS 0203-104-052 (32) 
19 60000 km 

27 Filtr powietrza wg. kat. MAN 81.08304-0093 (34) 1 60000 km 

28 Filtr powietrza wg. kat. MERCEDES A 628 528 06 06 (35) 18 60000 km 

29 Filtr powietrza bezp. wg. kat. Solaris 0120-390-082 (36) 25 120000 km 

30 
Filtr powietrza SCR Solaris-Cumins wg. kat. Solaris 0190-142-

100 (37) 
1 60000 km 

31 Filtr powietrza SCR wg. kat. Solaris 1512-100-220 (38) 70 60000 km 

32 Filtr mocznika SCR wg. kat. Solaris 0299-000-520 (39) 51 60000 km 

33 Filtr mocznika SCR wg. kat. Solaris 0120-322-561 (40) 19 60000 km 

34 Filtr paliwa pieca „puszka” wg. kat. Solaris 0000-039-553 (42) 64 Raz na rok 
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35 Filtr paliwa pieca wg. kat. Solaris 1802-974-570 (43) 13 Raz na rok 

36 
Filtr osuszacz powietrza Wabco wg. kat. Solaris 1102-751-110 
(44) 

83 Raz na 2 lata 

37 
Filtr osuszacz powietrza HALDEX wg. kat. Solaris 1102-751-152 

(45) 
4 Raz na rok 

38 Filtr klimatyzacji wg. kat. SOLARIS 1501-856-200 (46)   8 Raz na rok 

39 Filtr klimatyzacji wg. kat. SOLARIS 1820-010-637 (47) 34 Raz na rok 

40 Filtr akumulatorów PEC wg. kat. SOLARIS 0520-130-395 (48) 1 Raz na rok 

 

IV. Ofertę należy: 

a) złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 30 października 2020 do godz. 10
00 

(osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, w 

biurze zaplecza technicznego w pokoju nr 2. 

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: 

„Dostawa filtrów, nie otwierać przed 30.10.2020 godz. 10
00

”. 

V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.. 

VI. Nazwa i adres WYKONAWCY:……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

NIP………………………………………………………….pieczęć Wykonawcy 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  za: 

Cena netto …………………………zł 

Słownie netto……………..………………………………………………………………zł 

Podatek VAT………………………..zł 

Słownie podatek VAT…………………………………..………………………………..zł 

Cenę brutto………………………….zł 

Słownie brutto…………………………………………..………………………………..zł 

 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia…………………………………………… 

b)  okres gwarancji………………………………………………………....... 

c) warunki płatności…………………………………………………………. 

d) ……………………………………………………………………………. 

e) ……………………………………………………………………………. 

      3. Oświadczam, że: 

a) zapoznałem/zapoznałam  się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń, 
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b) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na 

warunkach określonych w punkcie II i III, w miejscu i terminie określonym przez 

zamawiającego. 

 

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

a) Załącznik Nr1 Formularz cenowy. 

b) Załącznik Nr2 Oferowany minimalny przebieg czas wymiany. 

c) Zaparafowany przez Wykonawcę Wzór umowy.  

d) Zaakceptowana klauzula informacyjna z art. 13 RODO, 

e) Oświadczenie Wykonawcy że asortyment (filtry), odpowiadają warunkom SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………dnia……………….                         podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

                                                                                              pieczęć Wykonawcy 

 

 

 


