ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę nowego samochodu osobowego wraz
z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji,
efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z
późn. zm.)

I. Nabywca
Powiat Krakowski
Al.Słowackiego 20
30-037 Kraków
NIP 677-23-64-194
Odbiorca
Dom Pomocy Społecznej w Owczarach
Ul. Kasztanowa 20
32-088 Owczary gm. Zielonki
Tel 12 419-40-86 fax 12 419-40-66
e-mail: dpsowczary@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.dpsowczary.pl

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa

dziewięcioosobowego

mikrobusu

do

przewozu

osób

niepełnosprawnych, specjalnie przystosowanego do przewozu osób
poruszających się na wózkach.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego 9 cio osobowego
(8 + 1) ,nienaprawianego samochodu osobowego ,do przewozu osób
niepełnosprawnych .dostosowanego do przewozu osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich spełniającego następujące warunki ( wyposażenie ) lub
posiadającego następujące cechy:
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1.Rodzaj i charakterystyka pojazdu
- Fabrycznie nowy pojazd, 9-cio osobowy, nienaprawiany do przewozu osób
niepełnosprawnych
- Przystosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- Model pojazdu aktualnie wytwarzany przez producenta ,z roku 2018, którego autoryzowane
stacje obsługi znajdują się na terenie polski oraz spełnia wszystkie wymagania wynikające z
przepisów ruchu drogowego/pojazd musi spełniać standardy emisji spalin Euro 6/
- Silnik diesel poj. od 1500 cm3 do 2300 cm3
- Moc silnika min 120 KM
- Masa całkowita do 3,5 t

2.Nadwozie
- Nadwozie osobowe typu kombi długość całkowita pojazdu minimum 5000 mm
- Kolor nadwozia metalizowany ,fabrycznie lakierowany, zderzaki przednie i tylne oraz listwy
boczne w kolorze nadwozia,
- Lusterka w kolorze nadwozia
- Tylne drzwi dwuskrzydłowe ,przeszklone otwierane pod katem min.180 stopni.
- Drzwi boczne z prawej strony przesuwne- Stałe okna boczne w tylnej części przestrzeni ładunkowej

3.Bezpieczeństwo
- Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu
- System zapobiegający blokowaniu kol podczas hamowania(ABS)
- Immobiliser
- Przednie poduszki powietrzne kierowca i pasażera
- Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny
- Światła przeciwmgielne przednie, fabryczne ledowe światła do jazdy dziennej
- Autoalarm
- Czujniki odległości przód i tył
- Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu

4.Funkcjonalność i komfort
- Klimatyzacja manualna w kabinie kierowcy i pasażerskiej przód i tył
- Niezależne ogrzewanie postojowe
- Centralny zamek sterowany pilotem
- Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie/podgrzewane/
- Szyba tylna ogrzewana wraz wycieraczka
- Podwójny fotel pasażera z przodu
- Regulowany fotel kierowcy
- Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażerów
- Radio ,głośniki, bluetooth, USb
- Nawigacja
- Elementy dodatkowe : opony zimowe, pełnowymiarowe koło zapasowe, apteczka pierwszej
pomocy, gaśnica samochodowa z homologacją
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5.Zabudowa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych
- Atestowane mocowania dla 1 wozka inwalidzkiego
- Fotele 3 rzędu wyjmowane pojedynczo
- Najazdy szyny aluminiowe składane z bieżnią antypoślizgową
- Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym
- Homologacja europejska na pojazd 9- cio osobowy tym na wózku inwalidzkim
- Podłoga w miejscu mocowania wózka antypoślizgowa

6.Warunki gwarancji
- Gwarancja na podzespoły mechaniczne min 24 m-ce/kryterium/
- Okres gwarancji na perforację nadwozia min24 m-ce
- Okres gwarancji na powlokę lakierniczą min 24 m-ce

7.Dokumenty
- Karta pojazdu, karta gwarancyjna oraz wszystkie wymagane prawem dokumenty na pojazd i
wyposażenie
- Jednoetapowa rejestracja samochodu
- Homologacja pojazdu bazowego, homologacja pojazdu do przewozu osób
niepełnosprawnych

III. Termin wykonania zamówienia:
do dnia 15 października 2018r..
IV. Wymagane oświadczenia i dokumenty:
Kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub wydruku z CEIDG, wystawione w dacie
nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

V. Termin płatności:
30 dni od otrzymania faktury.

VI. Kryteria oceny ofert:
1. Cena - waga kryterium 80 pkt.
sposób obliczania punktacji:
Punktacja obliczana= (najniższa cena oferowana/cena obliczanej oferty)x 80
2. Długość udzielonej gwarancji na elementy mechaniczne samochodu(wszystkie elementy
bez względu na przejechane kilometry). - waga kryterium 10 pkt.
sposób obliczania punktacji:
Punktacja obliczana=(wartość obliczanej oferty/najwyższa wartość wśród ofert)x 10
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3. Długość okresu bezpłatnych przeglądów (minimalny okres 12 m-cy maksymalny
podlegający ocenie 36 m-cy): waga kryterium 4 pkt.
sposób obliczania punktacji:
Punktacja obliczana=(wartość obliczanej oferty/najwyższa wartość wśród złożonych ofert)x 4
4. Koszt przeglądów: waga kryterium 4 pkt.
sposób obliczania punktacji:
Punktacja obliczana= (najniższy koszt oferowany/koszt obliczanej oferty)x 4

5. Oferowane dodatkowe wyposażenie:
a) komplet dodatkowych kół wraz z zimowymi oponami: TAK = 2 pkt./NIE = 0 pkt.
Wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów. (Maksymalna ilość punktów do
przyznania 100).

VII. Opis sposobu przygotowywania ofert: (zgodnie z regulaminem ofertę
można składać: pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem).
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w sposób czytelny i trwały w formie
pisemnej.
2. Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, pocztą
elektroniczną lub faksem,.
3. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i
podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wzór „Formularza oferty” (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do niniejszego
zapytania. Jeżeli oferta przedkładana jest pocztą elektroniczną, należy załączyć skan
wypełnionego formularza ofertowego.
5. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu może być sporządzona w dowolnej
formie z zastrzeżeniem by z jej treści jasno wynikało iż pojazd spełnia postawione w pkt. II
Zapytania Ofertowego wymagania, oraz by były w niej zawarte informacje stanowiące
dodatkowe kryteria wyboru oferty (pkt. VI/2, pkt. VI/3,pkt.VI/4,pkt VI/5 Zapytania
Ofertowego).

VIII. Miejsce oraz termin złożenia oferty:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie, przesłać na adres
Zamawiającego, przesłać faksem lub drogą elektroniczną. Dane teleadresowe podano w pkt. I
Zapytania Ofertowego.
2. Ofertę składaną osobiście, za pomocą poczty czy kuriera należy złożyć w zaklejonej
kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: „Oferta na dostawę
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dziewięcioosobowego
mikrobusu
do
przewozu
osób
niepełnosprawnych,
przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach dla DPS w
Owczarach - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 13.08.2018 r. godz. 1200 .
Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności. W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do
Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu
jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2018 r. o godz. 12

00

w siedzibie Zamawiającego.

IX. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty,
w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom
określonym przez zamawiającego.
X. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
XI. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień
złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu
zamówienia.
XIII Załączniki:
1. Projekt umowy.
2. Formularz oferty - do wypełnienia i załączenia od oferty.
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