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ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „WSPÓLNA DROGA”,
zamierza udzielić zamówienie na:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.1. NABYCIE SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU MINI-BUS przeznaczonego do przewozu 9 osób.
Pojazd winien być fabrycznie nowy, tj. na potrzeby tego postępowania rozumiane jako wyprodukowany
nie wcześniej niż w I kw. 2016r. i nieużywany (nie może też np. być autem testowym lub użytkowanym
jako zastępcze). Wymagane jest przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na
wózkach inwalidzkich.
1.2. Wymagane jest udzielenie:
A. co najmniej 24 miesięcznej gwarancji mechanicznej;
B. co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na lakier;
C. co najmniej 144 miesięcznej gwarancji na perforację blach nadwozia.
1.3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
34114400 – Minibusy
1.4. Parametry techniczno-eksploatacyjne przedmiotu zamówienia, odpowiednio równoważne lub nie gorsze
niż:
1.4.1. Wymagane.
A. Silnik wysokoprężny o poj. min. 1800 cm3 i mocy co najmniej 130 KM, norma emisji spalin Euro 6.
B. System ABS + hamulce tarczowe z przodu i z tyłu.
C. Co najmniej układ stabilizacji toru jazdy (ESP) i kontroli trakcji (ASR).
D. Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach.
E. Immobiliser, Tempomat.
F. Klimatyzacja z regulacją nawiewu przód + tył.
G. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane.
H. Radio + AUX/USB + Bluetooth.
I. Szyby drzwi przednich z lewej i prawej strony, regulowane elektrycznie.
J. Drugie drzwi boczne z prawej strony pojazdu - przesuwne.
K. Tylne drzwi przeszklone.
L. Centralny zamek zdalnie sterowany.
M. Czujnik parkowania przód/tył.
N. Wszystkie rzędy siedzeń (tylnych 1+2 lub 1+1+1) na szybkozłączach w systemie szynowym lub systemie
równoważnym.
O. Koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi do wymiany.
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1.4.2.
A.
B.
C.
D.

Wymagane przystosowanie pojazdu do przewozu max dwóch osób na wózkach inwalidzkich.
Szyny podłogowe wzdłuż pojazdu mocujące wózki inwalidzkie.
Komplet pasów do mocowania wózków do szyn.
Komplet pasów bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych na wózkach.
Najazdy teleskopowe z powłoką antypoślizgową (lub równoważne) umożliwiające wprowadzenie
wózków do wnętrza pojazdu.
E. Oznakowanie pojazdu z tyłu i przodu symbolami „Pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu
osób niepełnosprawnych”.
1.4.3. Pożądane.
A. Nadwozie – dach wysoki.
B. Dodatkowe drzwi przesuwne z lewej strony pojazdu.
C. Ścianki boczne i dach tapicerowane (materiał z tworzywa sztucznego i tkanina).
D. Filtry pyłkowe kabiny kierowcy i kabiny pasażerów.
E. Przednia szyba podgrzewana elektrycznie.
F. Wykładzina w kabinie pasażerskiej łatwo zmywalna i antypoślizgowa..
G. Komputer pokładowy.
H. Hak holowniczy /składany/ + gniazdo elektr.
I. Nawigacja.
J. Światła doświetlające zakręty.
K. Lakier zwykły biały.

2. DODATKOWE WYMAGANIA I WARUNKI REALIZACJI.
2.1. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia do
ruchu (w tym warunków technicznych i badań pojazdów), wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zmianami).
2.2. Oferowany przedmiot zamówienia winien być gotowy do odbioru w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy a w
dniu odbioru winien być zarejestrowany i gotowy do natychmiastowego użycia (w przypadku importu winien być
oclony).
2.3. Oferowany przedmiot zamówienia winien mieć zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany
w odległości mniejszej lub równej 30 km od siedziby zamawiającego.
2.4. Warunki płatności.
A. Ok. 35% należnego wynagrodzenia brutto, zostanie przekazana na konto sprzedawcy pojazdu przez
zamawiającego.
B. Pozostała część wynagrodzenia zostanie przekazana na konto sprzedawcy pojazdu przez organ Powiatu
Poznańskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 (PFRON), po zrealizowaniu płatności o której mowa
w ust. 2.4. lit. A.
2.5. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pan Ireneusz Zygmanowski, e-mail: ireneusz_57@tlen.pl, tel.: +48 504 034 702.
3. PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE OFERT.
3.1. Oferta winna zawierać co najmniej:
A. Cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu
zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). Łączna cena ofertowa brutto musi
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia.
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B. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot dostawy wymagań określonych przez
zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia:
– opis techniczny oferowanego pojazdu – wskazując rok produkcji, markę, typ i model oraz załączając
odpowiednio wg potrzeb np. karty katalogowe, zdjęcia, certyfikaty itd., itp. dokumenty przedstawiające
i potwierdzające wymagane przez zamawiającego parametry techniczno-eksploatacyjne zgodnie
z wymaganiami zamawiającego opisanymi w niniejszym zapytaniu Ofertowym;
– wykaz stacji serwisowych, w tym informację o warunkach gwarancji, obsługi serwisowej wraz
z adresem najbliższej stacji obsługi prowadzącej serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
C. Oświadczenie o przyjęciu warunków płatności o których mowa w ust. 2 pkt. 2.4.
D. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
E. Termin związania ofertą co najmniej 30 dni.
3.2. Składanie ofert:
A. pisemnie na adres Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "WSPÓLNA DROGA",
ul. Żabikowska 40, 62-031 Luboń do dnia 28.11.2016r., do godziny 15:00;
lub
B. przesłać pocztą elektroniczną na adres: beata.grycza@tlen.pl.
C. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
4. WYBÓR OFERTY.
4.1. Zamawiający przystąpi do badania i oceny ofert oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej niezwłocznie po
upływie terminu na składanie ofert.
4.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert oraz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z wybranym Wykonawcą negocjacji,
celem ustalenia najkorzystniejszych warunków realizacji zamówienia i ostatecznej ceny za jego realizację.
4.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego ofertę oceni jako najkorzystniejszą poprzez subiektywną
ocenę uwzględniającą najkorzystniejszy dla Zamawiającego bilans ceny, terminu realizacji, zakresu i standardu
wyposażenia pożądanego oraz wyposażenia dodatkowego nie opisanego w Zapytaniu Ofertowym a będącego
wyposażeniem standardowym oferowanego modelu samochodu.
4.4. O wyborze oferty, zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz
umieści stosowne zawiadomienie na swojej stronie internetowej.

Luboń, dnia 21.11.2016r.

……………………………………………………………………………..
/Beata Grycza i Danuta Nawrocka/

