
Radom, 11.10.2019r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 11.10.2019r. 

Zakup samochodu osobowego dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej  

Słoneczny Dom w Radomiu 

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby 

Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej ” Słoneczny Dom”. 

 

Integralną część niniejszego zapytania stanowią następujące dokumenty: 

Załącznik  nr 1 – Wzór formularza ofertowego. 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Słoneczny Dom” 

Ul. Dzierzkowska 9 

             26-600 Radom 

             Regon:  000218667  NIP: 796 18 11 016 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

W związku z faktem , iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości  kwoty 30.000,- euro ( netto)  zamówienie nie podlega ustawie Prawo 

Zamówień Publicznych ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami ) zgodnie                   

z art.4 ust.8 tejże ustawy . 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1 – Specyfikacja techniczna  ( parametry wymagane i minimalne ) 

         - rok produkcji – 2019 (fabrycznie nowy) 

         - silnik diesel  

         -  moc silnika min. 110 KM 

         - skrzynia biegów manualna/automat 

         - ilość biegów do przodu  -minimum 5 

         - klimatyzacja plus ogrzewanie z rozprowadzeniem dla wszystkich pasażerów 

         - elektryczne otwierane przednie  szyby 

        -  poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera 

        -  radioodtwarzacz CD/MP3 

        -  liczba miejsc siedzących – 9 

        - drzwi prawe rozsuwane, przeszklone z szyba stałą 

        - tylne drzwi przeszkolone dwuskrzydłowe 



        - lewa ściana środkowa przeszklona z szybą stałą 

        - obręcze kół min 16” 

        - centralny zamek 

        - trzy rzędy siedzeń 

        -  ABS,ESP,ASR 

        -  lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie 

        -  reflektory – światła LED do jazdy dziennej  

        -  koło zapasowe standardowe pełne 

        - oraz inne nie wymienione wyposażenie, jeśli oferowany model samochodu będzie   

           posiadał w wyposażeniu standardowym 

3.2. Dostawca musi posiadać autoryzowany serwis na terenie Radomia 

4.  Opis sposobu obliczenia ceny. 

Należy podać całkowitą cenę rozumianą jako całkowitą kwotę wydatku ponoszonego przez 

Zamawiającego – zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

5. Kryteria wyboru ofert. 

Ocenie , o której mowa w niniejszym dziale podlegać będą oferty Dostawców, którzy złożyli 

oferty  zgodne z treścią zapytania ofertowego . Oferty  niezgodne z zakresem przedmiotowym 

niniejszego zapytania ofertowego nie będą przedmiotem ocen i wyboru oferty 

najkorzystniejszej. 

W celu wyboru oferty  najkorzystniejszej zostaną uwzględnione kryteria: 

Kryterium nr 1 – Cena ofert (C) – waga kryterium 100 % 

6. Pozostałe informacje: 

6-1  Minimalny okres gwarancji na układ jezdny ( napędowy ) – 2 lata , lakier – 3 lata , 

perforacja nadwozia – 10 lat 

6-2 Dostarczenie samochodu do siedziby Kupującego lub w uzgodnione miejsce                            

( np. serwis autoryzowany ) na terenie Radomia w terminie 30 dni od dnia podpisania 

umowy. 

6-3 Wraz z dostarczonym samochodem należy dołączyć świadectwo zgodności , kartę 

pojazdu, oświadczenie producenta o parametrach technicznych, książkę gwarancyjną   

samochodu  upoważniającą do serwisu gwarancyjnego w autoryzowanych stacjach 

obsługi. 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  

Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie 

wykonawców do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym termin 



7. Wynagrodzenie  Dostawcy. 

Wynagrodzenie Dostawcy zamówienia ustala się jako ryczałtowe, płatne po podpisaniu 

protokołu odbioru przez obie strony  jednorazowo przelewem w terminie 14 dni od 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

8. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:  

Zamawiający , kierując się zasadą równego traktowania uczestników postępowania, a także 

jednakowego dostępu do informacji , ustala, że jedynie wiążącymi wyjaśnieniami są te, które 

zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem: 

„Dostawa samochodu osobowego dla POW Słoneczny Dom” zawierającą wypełniony 

formularz ofertowy ( zał. Nr 1 ) składać należy w sekretariacie budynku,  w terminie do 22 

października 2019r. do godziny 13.00. Datę i godzinę wpływu ofert pracownik sekretariatu 

odnotowuje na kopercie zawierającej ofertę. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22 października 2019r. o godzinie 13.15. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona przez Zamawiającego na 

stronie internetowej. 

Ponadto Dostawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o tym fakcie na 

piśmie. 

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się , że niniejsze „ Ogłoszenie 

zapytania ofertowego” , jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „Oferty cenowej” 

nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez i nie łączy się z koniecznością 

zawarcia przez niego umowy. 

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru którejkolwiek                    

z ofert. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr 1 

 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

Nazwa (firma ) Dostawcy 

 

……………………………………… 

Adres Dostawcy 

……………………………………… 

……………………………………… 

NIP:………………………………… 

KRS………………………………… 

Nr konta bankowego 

……………………………………… 

nr tel/fax…………………………… 

adres e-mail:……………………….. 

    

 

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Słoneczny Dom 

 

W odpowiedzi  na zaproszenie do złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na Zakup samochodu osobowego dla  

Oferujemy model samochodu osobowego …………………………….., spełniającego 

wymagane parametry i wyposażenie, z wynagrodzeniem w kwocie: 

Cena z podatkiem od towarów i usług ( brutto ) ………………………zł. 

Słownie: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

Dnia………………………………... 

…………………………………………. 
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej/ pieczątka wykonawcy 

 

 

 


