Węgliniec dnia 17.02.2014r.
PR.ZP.4-8.1.14
( nr postępowania)

Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec
075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551
Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póżn. zm.)

ZAPRASZA
Do złożenia oferty na zadanie pn.: „Zakup samochodu osobowego do Urzędu Gminy i Miasta
Węgliniec”
I. Opis sposobu przygotowania oferty;
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania
oferty faksem na nr 075 77 12 551
3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
5. Oferta ma obejmować całość zamówienia.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup samochodu osobowego do Urzędu Gminy i
Miasta Węgliniec”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
Opis wymagań
L.P.
Wymagania
1. Pojemność skokowa od 1390 cm3do 1800 cm3
2. Rok produkcji 2013 – wyprzedaż rocznika/egzemplarz pokazowy (przebieg max. 5
tys. km)
Samochód bez wad ukrytych, dopuszczony do ruchu po drogach publicznych
3. Moc silnika od 105KM do 180KM
4. Liczba drzwi 4/5
5. Liczba miejsc min 5
6 Długość
od 4500mm do 4840mm
7. Szerokość
od 1775mm do 1818mm
8. Wysokość
od 1460mm do 1470mm
9. Rozstaw osi
od 2578mm do 2762mm
10. Rozstaw kół przód od 1535mm do 1550mm
11. Rozstaw kół tył
od 1510mm do 1572mm

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Pojemność bagażnika /siedzenia rozłożone/ od 525L do 600L
Pojemność zbiornika paliwa od 53L do 60L
Masa własna od 1180kg do 1435kg
Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera przód
Kurtyny powietrzne
Poduszka kolanowa kierowcy
ABS, System stabilizacji toru jazdy, System kontroli trakcji
Komputer pokładowy
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
Sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy i pasażerów
Sygnalizacja niezamkniętych drzwi
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, alarmem i immobilaser
Elektryczne szyby przód i tył
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
Klimatyzacja automatyczna
Czujnik parkowania tył i przód
Fotel kierowcy z regulacja wysokości
Przednie światła przeciwmgielne
Światła do jazdy dziennej
Radio z RDS/CD/MP3 min. 6 głośników
Wspomaganie kierownicy
Komplet dywaników gumowych

3. Wraz z samochodem Wykonawca zobowiązany jest wydać zamawiającemu dwa
komplety kluczy, kody do radia oraz oryginalne dokumenty niezbędne do jego
eksploatacji.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wydania wszystkich dokumentów niezbędnych do
rejestracji pojazdu we właściwym organie komunikacji.
5. Gwarancja min 2 lata bez limitu kilometrów.

III. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14 marca 2014.
IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100%
V. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 24 lutego 2014r, do
godz. 12.00
2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1. nie będzie
rozpatrywana
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania.
VII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Pan Piotr Fink tel. 75 77
11 435 wew. 29
……………………………………

Załącznik nr 1

____________________
pieczęć firmowa wykonawcy
(pełna nazwa i adres firmy)
OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Zakup samochodu osobowego do
Urzędu Gminy i miasta Węgliniec” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z
wymogami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej za:
cenę brutto_______________________ PLN
(słownie: ________________________________________________ złotych),
L.P.

Minimalne wymagania

1.
2.

Pojemność skokowa od 1390 cm3do 1800 cm3
Rok produkcji 2013 – wyprzedaż
rocznika/egzemplarz pokazowy (przebieg max. 5
tys. km)
Samochód bez wad ukrytych, dopuszczony do
ruchu po drogach publicznych
Moc silnika od 105KM do 180KM
Liczba drzwi 4/5
Liczba miejsc min 5
Długość
od 4500mm do 4840mm
Szerokość
od 1775mm do 1818mm
Wysokość
od 1460mm do 1470mm
Rozstaw osi
od 2578mm do 2762mm
Rozstaw kół przód od 1535mm do 1550mm
Rozstaw kół tył
od 1510mm do 1572mm
Pojemność bagażnika /siedzenia rozłożone/ od
525L do 600L
Pojemność zbiornika paliwa od 53L do 60L
Masa własna od 1180kg do 1435kg
Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla
kierowcy i pasażera przód
Kurtyny powietrzne
Poduszka kolanowa kierowcy
ABS, System stabilizacji toru jazdy, System
kontroli trakcji
Komputer pokładowy

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Wypełnia Wykonawca
(spełnia/ nie spełnia)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
boczne
Sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy i
pasażerów
Sygnalizacja niezamkniętych drzwi
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,
alarmem i immobilaser
Elektryczne szyby przód i tył
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
Klimatyzacja automatyczna
Czujnik parkowania tył i przód
Fotel kierowcy z regulacja wysokości
Przednie światła przeciwmgielne
Światła do jazdy dziennej
Radio z RDS/CD/MP3 min. 6 głośników
Wspomaganie kierownicy
Komplet dywaników gumowych

1. Termin realizacji zamówienia – 14 marca 2014r.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w
zaproponowanym przez zamawiającego terminie.

______________________
miejscowość i data sporządzenia oferty

______________________________
podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu
wykonawcy

