
 

 

                        Jastrowie, dnia 06.11.2014 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina i Miasto w Jastrowiu zaprasza do składania  ofert na zadanie pn: „ Dostawa samochodu 
osobowego 9-miejscowego, dostosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózku inwalidzkim, wyposażonego w najazdy, dla  Gminy i Miasta 
Jastrowie” 

 
 

 
I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Gmina i Miasto Jastrowie 
ul. Żymierskiego 79 
64-915 Jastrowie 
NIP: 767-167-38-24  
tel. 67 266 22 11 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:  
 
Eugeniusz Łyczywek, e-mail: zamowienia@jastrowie.pl     kom. 728 372 455   
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami, zwanej dalej Pzp) – wartość zamówienia nie 
przekracza kwoty 30 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie 
zapytania ofertowego. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 34.11.52.00: Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest „ Dostawa samochodu osobowego 9-miejscowego, 
dostosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku 
inwalidzkim, wyposażonego w najazdy, dla  Gminy i Miasta Jastrowie” 
 

      Mminimalne wymagane parametry: 

1.            rok produkcji: fabrycznie nowy - 2014 r, kombi, długi (L2) 

2.           rodzaj silnika: diesel/wysokoprężny, pojemność skokowa silnika: min. 1.900    

                cm3 silnik  o  mocy nie mniejszej niż 115 KM,  

3.           samochód spalający w cyklu miesięcznym wg danych producenta max 9,50 l/100 km, 

4.           skrzynia biegów manualna 6 biegowa,          

5.           siedzenie łamane w 2 rzędzie z prawej strony, 

6.           suwane drzwi z prawej strony, 

7.           tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone,  

8.           centralny zamek zdalnie sterowany,  

9.           komputer pokładowy 

10.            elektrycznie regulowane szyby przednich drzwi, 

11.            regulowane od wewnątrz lusterka boczne, 



 

 

12.             zderzaki przedni w kolorze nadwozia lub czarne, 

13.             pasy bezpieczeństwa na wszystkie fotele pasażerów i kierowcy,  

14.             układ kierowniczy ze wspomaganiem,kolumna kierownicza – z regulacją kąta   

             pochylenia i wysunięcia  

15.             układ ABS + hamulce tarczowe wszystkich kół,  

16.             układ stabilizacji toru jazdy ESP, 

17.             fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenie oparcia siedziska,  

            wysokości z podłokietnikiem, oraz  poduszka powietrzna kierowcy,                                                                            

18.             przednie światła przeciwmgielne,  

      19.             immobiliser,  

20.            2. rząd siedzeń wielofunkcyjnych (1+2), siedzenie łamane w 2 rzędzie z    
                  prawej strony 
21.            3 rząd siedzeń wielofunkcyjnych (1+2), 
22.            pełne kołpaki kół , 
23.            radio odtwarzacz CD / MP3 + głośniki, lub radio fabryczne bez CD z gniazdem   

                  USB oraz bluetooth +głośniki 

24.            klimatyzacja dwu strefowa (przód/tył),  

25.            przyciemniane szyby boczne i tylne w przedziale pasażerskim, 

26.            gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne          

                  min. 24 miesiąc bez limitu kilometrów, 

27.            gwarancja na perforację nadwozia min. 120 miesięcy, 

28.            gwarancja na powłokę lakierniczą  min. 36 miesiące, 

29.           samochód do odbioru z zatankowanym bakiem 10 litrów, 

30.           dodatkowy komplet opon zimowych, 

31.           klucze do kół, 

32.           podnośnik, 

33.          apteczka,  

34.          trójkąt ostrzegawczy,   

35.          gaśnica,  

36.          dywaniki gumowe przód i tył, 

Wyposażenie dodatkowe umożliwiające przewóz osób 

niepełnosprawnych 
37.            wymagana liczba miejsc 9 (kierowca + 8 pasażerów ) przystosowanie do  
                 wjazdu oraz  zamocowania jednego wózka zamiennie za ostatnim rządem  
                  siedzeń, 
38.            wytrzymała podłoga  pokryta wykładziną antypoślizgową,  



 

 

39             atestowane - mocowania do wózka inwalidzkiego, atestowane listwy cargo  
                 w podłodze,  atestowane pasy  mocujące wózek, atestowane biodrowe pasy     
                 bezpieczeństwa dla osoby na wózku, wymagany jest aktualny atest, 
40.            atestowane najazdy aluminiowe, pokryte powłoką antypoślizgową do   
                 wprowadzenia wózka inwalidzkiego montowane z tyłu pojazdu – składane do  
                 wewnątrz,  wymagany jest aktualny atestest, 
41.            ściany boczne  – plastikowe lub tapicerowane 
42.           preferowana tapicerka samochodu w odcieniach ciemny , 

 
Dokumentacja:  

       43.  karta pojazdu,  
       44.  świadectwo homologacji na samochód bazowy, 
       45.            świadectwo badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest    
                        to samochód dopuszczony do ruchu jako samochod przystosowany do  
                        przewozu osób niepełnosprawnych i  wpisać na fakturze pojazd  przeznaczony                

                        do przewozu osób niepełnosprawnych, 
       46.  instrukcja obsługi w języku polskim. 
        
 
Rozdz. IV. Termin związania ofertą oraz wykonania zamówienia :  
 
1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
2. Wykonanie zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. 
 
 
 
 
IV.  SPOSOB OCENY I KRYTERIUM WYBORU OFERTY  

 
1) Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę w PLN, w cenie należy uwzględnić 

należne podatki (kwoty należy podawać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku) – zgodnie z Formularzem ofertowym. 

2)  Cena musi obejmować wykonanie całego zamówienia. 
3) Ceny powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę 

(nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 
4) W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem 

całego przedmiotu zamówienia. 
       

      5) Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone     

           rozliczenia w innych walutach niż PLN. 

    
 
6) Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto – 100%.   
        Najkorzystniejsza ofertą będzie oferta z najniższą ceną. 

     7) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 
 



 

 

V.  TERMIN ZŁOŻENIA OOFERT 

 
      1.  Oferta może być przygotowana zgodnie z treścią wzoru Formularza ofertowego. 

2.  Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione w imieniu Wykonawcy                  
     w  zakresie jego praw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby  
      uprawnione. 
3.  Oferta powinna być napisana czytelnie i trwała techniką w języku polskim. 
4.  Wszelkie zmiany w treści ofert(poprawki, przekreślenia itp.), muszą być parafowane                   
     i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym wypadku   
     powyższe  zmiany  nie będą uwzględniane.  
5.    Forma elektroniczna 
5.1. Ofertę w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty  
       elektronicznej. 
5.2. Oferta w formie elektronicznej powinna być tak przygotowana tak jak oferta w formie   
       pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail:  
       zamowienia@jastrowie.pl w terminie do 13 listopada 2014 roku, godz. 10:00. 
5.3    Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
5.4   Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych   

roszczeń względem Gminy i Miasta Jastrowie z tytułu otrzymania niniejszego 
zapytania ofertowego oraz  przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytamie. 
     

VI.  Informacja o sposobie poruzumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania  z wykonawcami 

 
1.   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający i    
      Wykonawcy porozumiewać się będą drogą elektroniczną.  
      Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,   
      zapytania oraz informacje  drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony  
      niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
      W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji   
      (pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie    
      przekazana do Wykonawcy po wydrukowaniu  komunikatu poczty elektronicznej                
      o   dostarczeniu   informacji. 
      Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie opisu przedmiotu     
      zamówienia:  Eugeniusz Łyczywek       kom. 728 372 455         
2.   Zapytania należy kierować niepóźnej do 7  listopada 2014 r.  do godziny 12.00 
      W sprawie niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail   
      zamowienia@jastrowie.pl 
 
 
 
 
   

VII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Ofertę stanowi  formularz ofertowy -  załącznik nr 1. 
2. Wykonawca może złożyć  tylko jedną ofertę. 
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 



 

 

4. Oferta – formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia złożone wraz    
z ofertą należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane 
przez osobę (osoby) podpisującą ofertę oraz zapisaną datę naniesienia zmiany. 

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści 
zawieranej umowy 

           
Postanowienia umowy oraz zasady współpracy pomiedzy wybranym do realizacji 
zamówienia Wykonawca a Zamawiajacym okreslają Istotne postanowienia umowy 
stanowiace Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego. 
 
 

IX        Uwagi końcowe 

1. Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu informuje, że nie zwraca kosztów udziału w        
postępowaniu. 

2. Zamawiający wymaga, aby autoryzowany serwis producenta zaoferowanej przez 
Wykonawcę marki pojazdu znajdował się w odległości do 100 km od siedziby 
Zamawiającego. 

3. Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź 
unieważnienia całego postępowania  bez  podania przyczyny w przypadku 
zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia 
zapytania ofertowego. 

4. Wynik postępowania zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej  
                    http://bip.jastrowie.pl oraz pisemnie powiadomi wykonawcę, którego oferta    
                    została wybrana.  
 
              5. W postępowaniu mogą wziąć udział autoryzowani przedstawiciele danej marki     
                   samochodu.  
 
 
Załączniki: 
 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 
2.  Istotne postanowienia umowy,które zostaną wprowadzone do umowy z  

Wykonawcą – Załącznik nr 2 
 
 
 

 

 
Sporządził: Eugeniusz Łyczywek 


