
Pińczów, 31.10.2017 r. 
 
Zaproszenie do składania oferty cenowej w związku z prowadzonym rozpoznaniem cenowym (art. 
4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579. 

–  zwanej dalej ustawą) 
 

 
„Dostawa samochodu” 

 
I. Zamawiający: 
 
Powiat Pińczowski, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, email:starostwo@pinczow.pl, adres 
www:powiat.pinczow.pl 
 
Prowadzący postępowanie: Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy S.K., ul. Warszawska 7 lok. 27A, 
25-512 Kielce, Tel. 606-206-214, email: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl 
 
II. Przedmiot zamówienia i termin dostawy: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Pińczowie, ul. Piłsudskiego 13. 
 
Termin dostawy:  do 15 stycznia 2018 r.  
Oznaczenie CPV:  34.11.00.00-1 
 
 
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który należy zrealizować w ramach zaoferowanej 
ceny znajduje się w załączniku 1. 
 
Dostawa samochodu 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Samochodu  fabrycznie nowego wyprodukowanego w roku 
2017, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, przystosowany 
do przewozu min. 9 osób, a w konfiguracji przewożenia wózka inwalidzkiego min. 6 osób + wózek 
inwalidzki. 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty, która zachowuje swoja ważność jako oświadczenie woli od 
dnia złożenia oferty przez okres 30 dni. 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
 
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w 
zaproszeniu, wykonawca złoży wraz z ofertą „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu 
zamówienia” zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
 
Oferta powinna być: 
- opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- podpisana czytelnie przez wykonawcę, 
- oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 
 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z 

uwzględnieniem wszystkich opłat oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ofertę cenową 
należy skalkulować w oparciu o załączony opis (charakterystykę) oraz projekt umowy. 

 Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym 
zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 poz. 459 z późn. zm.).  

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
V. Miejsce oraz termin składania ofert 
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1. Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do Powiat Pińczowski, 
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów-pokój nr 21-sekretariat- I piętro 
Z dopiskiem „Dostawa samochodu” 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2017 r. do godz. 12:00  
2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty można uzyskać u prowadzącego postępowanie. 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie o tym fakcie 
poinformowany przez Zamawiającego. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
 
VI. Ocena ofert 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
Cena ofertowa – 100%. 
 
VII. Dodatkowe informacje 
Dodatkowych informacji udziela  Tomasz Meus – 662 033 588 
Tomasz.Meus@kancelariajiz.pl  
 
VIII. Załączniki 

1. Załącznik nr 1: Specyfikacja techniczna, 
2. Załącznik nr 2: Wzór oferty cenowej 
3. Załącznik nr 3: Projekt umowy 
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Załącznik nr 1 

………………………………………………….   
 (pieczęć Oferenta)  
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………… 
 
Adres Oferenta: …………………………………………………………………………. 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu 9-cio 
osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oferujemy samochód: 
 
Marka………………………………………………………………………………………………… 
Typ……………………….…………………………………………………………………………… 
wersja samochodu ………………………..……………………………..………………………, 
które spełniają następujące parametry:  
 
 
Parametry minimalne i maksymalne wymagane przez Zamawiającego 
 

      Parametry oferowane 
spełnia/niespełnia*  

( + , - ) 
Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 2017, 
kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i 
wykonawczych, przystosowany do przewozu min. 9 osób, a w 
konfiguracji przewożenia wózka inwalidzkiego min. 6 osób + wózek 
inwalidzki. 

 

Samochód przystosowany do przewozu osób  niepełnosprawnych, w tym 1 
osoba na wózku inwalidzkim (zgodnie z wymogami dopuszczenia do 
ruchu) 

 

homologacja pojazdów do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku 
inwalidzkim 
uchwyt przy drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie.  

 

długość całkowita zew. min. 4900 mm, max 5600 mm  

wysokość max 2600 mm  
rozstaw osi min: 3200 mm  

szerokość max (ze złożonymi lusterkami) min. 1900 mm, max 2150 mm  

lakier akrylowy lub metalizowany w kolorze czerwonym  

silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem  

paliwo – olej napędowy  

pojemność skokowa silnika minimum 1900 cm 3  

moc minimalna 100 KM  

napęd kół przednich   

skrzynia biegów min  6- biegowa (5+ wsteczny), mechaniczna  

dźwignia zmiany biegów w formie „joystick”  

system kontroli trakcji: układ ASR, układ EDS, układ MSR, układ ESP- lub 
system równoważny  

 

układ hamulcowy  z ABS   

niezależne zawieszenie przednie i tylnie ze stabilizatorem  

hamulce tarczowe przednie i tylne wentylowane  

zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy  

wspomaganie układu kierowniczego  



kierownica regulowana w min  dwóch  płaszczyznach  

elektrycznie sterowane szyby z przodu  

lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie  

trzecie światło „stop”+ światło przeciwmgielne z tyłu  

drzwi boczne - prawe przesuwane   

całkowite fabryczne przeszklenie pojazdów, szyby 
termoizolacyjne/atermiczne 

 

szyba przesuwna w przestrzeni pasażerskiej  

drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybą ogrzewaną, wycieraczką i 
spryskiwaczem 

 

wycieraczki szyby przedniej z min  dwustopniową regulacją prędkości i 
spryskiwaczem 

 

klimatyzacja manualna   

ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej, drugi wymiennik ciepła z osobną 
regulacją i nawiewami na przedział 

 

wentylacja kabiny z recyrkulacją , filtr przeciw pyłkowy  

siedzenie kierowcy regulowane w dwóch płaszczyznach  z podłokietnikami  

siedzenia w pierwszym i drugim rzędzie za kierowcą łatwo i szybko 
demontowane 

 

wyjmowany i składany 2 rząd siedzeń (2+1)  

wyjmowany i składany 3 rząd siedzeń (3)  

minimum dwie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera  

pasy bezpieczeństwa z napinaczami  

czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa u kierowcy  

zagłówki z regulacją wysokości  

centralny zamek  z pilotem  
radio CD/MP3 + zestaw głośnomówiący    

podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna  

oświetlenie na podsufitce w części pasażerskiej i przedziale kierowcy + 
gniazdo 12 V 

 

światła do jazdy dziennej włączane automatycznie  

sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach  
wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa  
czujnik parkowania z tyłu pojazdu  
lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego  
immobilizer  
koło zapasowe pełnowymiarowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, fartuchy 
przeciw błotne, podnośnik 

 

dodatkowa gaśnica o wadze dostosowanej do oferowanego modelu 
samochodu 

 

samochód ma być wyposażony w komplet zimowych opon na felgach 
stalowych oraz komplet opon letnich ma felgach aluminiowych  

 

przyciemniane szyby w części dla  pasażerów  
schowek na pasy w przestrzeni pasażerskiej  
szyny mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu  
komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego  
pasy zabezpieczające  osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim  
najazdy aluminiowe, teleskopowe z powłoką antypoślizgową 
umożliwiającą wprowadzanie wózków do pojazdu od tylu pojazdu  

 

oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym samochodu 
elementami informacyjnymi o przewozie osób niepełnosprawnych 

 

wymagane kryteria oferowanego pojazdu; 
ZUŻYCIE ENERGII (wyrażone w MJ/km - z dokładnością do dwóch  miejsc 
po przecinku) zużycie energii nie większe niż 3,25  MJ/km 

 



 
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ – EURO 5 
Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez 
obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po 
drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( teks jednolity 
Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908 z p. zm.) oraz rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, 
wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.  
 
W opisie przedmiotu zamówienia  uwzględniono wymogi wynikające 
z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w 
sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w 
odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 
2011r. Nr 96, poz. 559) 

 

 

UWAGA: 

*  niepotrzebne skreślić  

** przed podpisaniem umowy należy dołączyć kopię świadectwa homologacji 

  

.................................., dnia....................          
    
 

          .................................................... 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
       do reprezentowania Oferenta) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 

                                      
 .................................................. 

                                                                                                           Miejscowość i data 
................................................................. 
     Pieczęć adresowa Wykonawcy 
                Telefon/fax. 

OF E R T A    C E N O W A 

Nawiązując do zaproszenia na: 

 

 „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego 

Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pińczowie”   

 

 
Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Zaproszeniem za cenę ryczałtową;  

Cena brutto ogółem przedmiotu zamówienia ………………………………… zł 

(słownie ......................................................………………………………………………….)  

1. Oferowana kwota uwzględnia cenę realizacji zamówienia zgodnie z założeniami projektu umowy 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w projekcie 

umowy 

3. Na wykonane dostawy udzielamy gwarancji; na okres wskazany w projekcie umowy 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zaproszenia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwej wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zawarty w zaproszeniu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Jednocześnie oświadczam, że jestem związany ofertą przez 
okres 30 dni od daty złożenia oferty. 

6. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty i wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała 
oferta składa się z  ............. kartek. 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

……………………………………………… 

…………..………….. 

(podpis osoby uprawnionej do 
składania  

oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Projekt Umowy 

UMOWA nr…………….. 

NINIEJSZA UMOWA została podpisana ………………………. 
 
POMIĘDZY: 
 
……………………………………………………….. („Kupujący”) 
 
a 
 
……………………………………………………………………………. (“Sprzedający”). 
 
Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pińczowie”  

§ 1 

Kupujący kupuje, a Sprzedający sprzedaje przedmiot zamówienia zwany dalej samochodem zgodnie z 
wymogami określonymi w charakterystyce opisu przedmiotu zamówienia, zwanej dalej 
charakterystyką. 

 
 

§ 2 

1. Sprzedający gwarantuje, że samochód posiada cechy określone w charakterystyce oraz jest zgodny z 
ofertą. 

2. Kupujący zobowiązany jest odebrać samochód w siedzibie Sprzedawcy w terminie do dnia ……………. 
3. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedany samochód 24 miesiące na elementy mechaniczne, 36 

miesięcy na powłokę lakierniczą, 132 miesiące na perforację nadwozia  
4. Korzyści i ciężary związane z samochodem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia samochodu przechodzą na Kupującego z chwilą wydania samochodu Kupującemu. Za 
dzień wydania samochodu uważa się dzień, w którym został odebrany przez Kupującego.  

 
§ 3 

1. Strony ustalają cenę za samochód na podstawie oferty w kwocie …………….. zł brutto ( słownie: 
………………………………..). 

2. Zapłata ceny nastąpi po otrzymaniu przez Kupującego faktury VAT, przelewem na konto bankowe 
Sprzedającego wskazane w fakturze. 

3. Kupujący dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. 
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Kupującego. 

 

§ 4 

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w samochodzie w chwili dokonania odbioru przez Kupującego jak i wszelkie inne wady fizyczne 
samochodu powstałe po ich odbiorze, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 
obowiązywania gwarancji.  

2. W ramach gwarancji, Sprzedający zapewni bezpłatny serwis na terenie województwa 
świętokrzyskiego w autoryzowanym serwisie.  

3. Sprzedający na zlecenie Kupującego zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny przez okres 5 lat po 
ustaniu rękojmi. 

4. W dostarczonych kartach gwarancyjnych warunki gwarancji, w tym okres gwarancji  czas usunięcia 
wady, nie mogą być dłuższe niż 14 dni. 

 
 

§ 5 



1. W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Sprzedającego Kupujący 
może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

a. za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień 
opóźnienia, 

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 
wysokości 0,2 % ceny za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

c. za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w 
wysokości 10 % ceny. 

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Kupujący będzie informował 
Sprzedawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia 
kary. 

3. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 

 
§ 6 

Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 

 
§ 7 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Kupującego. 

§ 8 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn.zm.). 
2. Integralne części niniejszej umowy stanowią: 

a) oferta Sprzedającego, 
b) Zaproszenie 

 
§ 9 

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 
ze stron. 

 

 KUPUJĄCY              SPRZEDAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


