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Warszawa, dnia 23 października 2020 roku 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/10/DH/2020 

 

W związku z prowadzonym przez firmę KenBIT projektem badawczo-rozwojowym, ogłaszamy w dniu 

23.10.2020 roku zapytanie ofertowe na pozyskanie samochodu Mercedes-Benz V-Class. 

 

Warunki dostawy związane z zapytaniem ofertowym: 

1. Samochód musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji tj. autoryzowanego dealera 

samochodów marki Mercedes-Benz. 

2. Samochód musi być fabrycznie nowy. 

3. Samochód musi być gotowy do odbioru na terenie województwa Mazowieckiego do dnia 15 

lutego 2021.  

4. Samochód musi być w pełnej zgodności z wymaganiami, specyfikacją i w ukompletowaniu 

podanym w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. 

5. Samochód musi posiadać homologację i być dopuszczony do ruchu na terytorium RP.  

6. Nie ma możliwości składania ofert równoważnych.  

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie zapytania jest Kamil Koenig e-mail: kamil.koenig@kenbit.pl. 

 

Spośród otrzymanych ofert wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo. W przypadku gdy oferty 

przekroczą budżet Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji zakresu oraz wartości 

zamówienia. 

 

Oferty należy kierować drogą mailową na adres: kamil.koenig@kenbit.pl do dnia 30.10.2020r. do godz. 

10.00 na wzorze formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.  

 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w dniu 30.10.2020 r. po terminie składania ofert. 
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Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami 

pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w 

tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez 

niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy. 

 

 

 


