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Piaski, dnia 22.02.2022r 

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 
Świadczenia usług serwisowania pojazdów marki KIA  

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 świadczenie usług serwisowania pojazdów marki KIA wraz z usługą koordynacji 
działań związanych z serwisowym utrzymaniem floty tj.:  

 Wszelkie czynności serwisowe i naprawy pojazdów Zamawiającego w punktach serwisowych Wykonawcy lub 
jego podwykonawcy w tym: 

o Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych wymaganych przez producenta pojazdu – 
podczas przeglądów okresowych powinny być wykonane niezbędne naprawy pojazdów zarówno w 
ramach gwarancji jak i poza nią, 

o Przeglądy techniczne uzupełniające, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, 
o Badania techniczne, 
o Naprawy mechaniczne 
o Naprawy blacharsko-lakiernicze 
o Diagnostykę samochodową, montaż akcesoriów, w tym również dostarczonych przez Zamawiającego, 

likwidację szkód komunikacyjnych w bezgotówkowym systemie rozliczenia z ubezpieczycielem 
Zamawiającego, w tym nadzorowanie procesu likwidacji szkody 

o Udostępnianie w formie najmu samochodów zastępczych na czas naprawy 
 Powyższe zamówienie podzielone na dwie lokalizacje: 

o Lokalizacja 1 – najbliższy, czyli położony nie dalej niż w promieniu 80km od siedziby zamawiającego 
(Kalisko 13, 97-400 Bełchatów), autoryzowany punkt serwisowy Wykonawcy lub jego podwykonawcy, 
Liczba pojazdów – 63; 
 

o Lokalizacja 2 – punkt serwisowy Wykonawcy lub jego podwykonawcy, zlokalizowany na obszarze 
Polski, poza lokalizacją 1, w najbliższej odległości od zgłoszonego miejsca użytkowania pojazdu, 
Liczba pojazdów – 76.  
 

Okres trwania Umowy: 36 miesięcy. 
 

PROPOZYCJA CENOWA 

6 
Świadczenie usług serwisowania pojazdów 
marki KIA w lokalizacji 1 (Roboczogodzina)   

7 
Świadczenie usług serwisowania pojazdów 
marki KIA w lokalizacji 2 (Roboczogodzina)  

  
  

8 
Rabat na części zamienne naliczany od cen 
katalogowych producenta (Procent)  

9 
Rabat na płyny eksploatacyjne, materiały 
lakiernicze i akcesoria naliczany od cen 
katalogowych producenta (Procent)  

10 
Wynajem pojazdu zastępczego w lokalizacji 1 
(PLN/doba)  
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11 
Wynajem pojazdu zastępczego w lokalizacji 2 
(PLN/doba)  

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

Pola wypełnione kolorem szarym uzupełnia Wykonawca. 

 
 
 

Piaski, 22.02.2022r 
             ……………………………………….. 
Miejsce i data                                      Podpis  

 
 
 
 
 
Termin składnia RFI do dnia 07.03.2022 r. do godziny 10:00. 
Odpowiedzi w formie wypełnionych formularzy RFI proszę kierować na nw. adres e-mail: 

1. plf@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”. 
 


