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                                 Piaski, dnia 22.11.2021r. 

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI - REQUEST FOR INFORMATION) "BETRANS" SP. Z O.O. 

Celem niniejszego dokumentu jest zebranie ogólnych informacji na temat możliwości dotyczących realizacji Zakupu usługi najmu 
długoterminowego fabrycznie nowych pojazdów typu Pickup 4x4  

INFORMACJE O FIRMIE 

1 Pełna nazwa firmy:   

2 Adres firmy:   

3 Adres strony www:    

4 Numery NIP,REGON, i KRS:   

5 
Osoba kontaktowa: stanowisko/e-mail, telefon 
komórkowy   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest najem 16 sztuk pojazdów osobowo-terenowych z napędem 4x4 o parametrach:  

 nadwozie typu pick-up z podwójną kabiną,  
 fabrycznie nowy, rok produkcji nie niższy niż 2021,  
 silnik o mocy min. 110 KW,  
 rodzaj paliwa – ON,  
 przekładnia manualna minimum 5-cio biegowa + 1 bieg wsteczny,  
 napęd 4x4 z reduktorem,  
 zbiornik paliwa o pojemności min 70 litrów,  
 bardzo dobry stan techniczny i estetyczny,  
 przystosowanie do przewozu min. 5 osób,  

wraz z pakietem serwisowym zawierającym: 
 naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wymagane przez producenta pojazdu w czasie kontraktu,  
 wymianę części eksploatacyjnych (tarcze, klocki, bębny hamulcowe bez limitu wymian),  
 dodatkowe komplety opon w ramach kontraktu.  

Ponadto pojazdy będą: 
 posiadały przez cały okres najmu aktualne przeglądy okresowe i badania techniczne, 
 objęte przez cały okres najmu ubezpieczeniem OC, AC ze zniesionym udziałem własnym w szkodach,  
 posiadały przez cały okres najmu w pełnym zakresie ubezpieczenie NNW i Assistance. 

Zamawiający wymaga samochodów zastępczych na cały okres naprawy/wyłączenia z ruchu/ awarii/ szkody komunikacyjnej. 
Okres trwania Umowy: 24 miesiące. 

PROPOZYCJA CENOWA 

6 
Miesięczna stawka ryczałtowa czynszu najmu za 
jeden pojazd   

7 Ilość oferowanych pojazdów  
  
  

8 Limit przebiegu w trakcie 24 miesięcy 144 000 km 

9 Opłata za nadprzebieg  

10 
Dostępność pojazdów (możliwa data rozpoczęcia 
świadczenia usługi) 

 

11 Warunki płatności: 
płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

Pola wypełnione kolorem szarym uzupełnia Wykonawca. 
 
 
 
………………………………       ……………………………………….. 
Miejsce i data                                      Podpis  
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Termin składnia RFI do dnia 25.11.2021 r. do godziny 10:00. 
Odpowiedzi w formie wypełnionych formularzy RFI proszę kierować na nw. adresy e-mail: 

1. beata.slupecka@betrans.pl 
2. agnieszka.bartenbach@betrans.pl. 

„Złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o informację (RFI) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez podmiot składający 

odpowiedź na nieodpłatne wykorzystanie przez Zamawiającego wszystkich, wskazanych w odpowiedzi na RFI danych do 

ewentualnego przygotowania przez Zamawiającego OPZ, Wartości szacunkowej zamówienia, warunków Umowy lub innych 

dokumentów niezbędnych dla Postępowania zakupowego z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni podmiotom trzecim tych 

danych, a także źródła ich uzyskania”. 

„Niniejsze Zapytanie o informację (RFI) nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), 

jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 ze zm.), ani ogłoszeniem w jakimkolwiek trybie prowadzenia zakupowego postępowania niepublicznego, lecz ma na celu 

wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat przedmiotu planowanego zakupu”. 

„Wszelkie informacje przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania odpowiedzi i w żadnym wypadku nie powinny być 

wykorzystywane w inny sposób, a uzyskane w wyniku zapytania informacje objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez 

pisemnej zgody Zamawiającego”. 
 


