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ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Dane Zamawiającego

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych,,Razem"

16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 5

tęl. l85l 711 85 08, 691 303 669
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II. SzczegóĘ doĘczące zamówienia - opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamowięnia na dostawę Samochodu 9-cio osobowego w ramach Programu
wyrównywania różnic międry regionami III - obszar D, nanła projektu ,,Samochód dla
wTZ".
Zamówienie jest dofinansowanę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

CharakterysĘka poj azdu:
1. Samochód osobowy (mikrobus) 9-osobowy przystosowany do przewozu osób

2. Rodzaj paliwa - olej napędowy.

3. Silnik wysokoprężny o pojemności do 2.000 cm3.

4. norma emisji spalin - Euro 6,

5. Moc silnika - nię mniej niż 120 KM.

6. Samochód fabrycznie nowy - rok produkcji 201 8,2019.

1. Homologacjaautaosobowego 9-miejscowego - ilość osób 8 + 1,

8. Homologacj a auta do przewozu osób.

Wyposażenie:

1. wspomaganiekierownicy,kierownicaregulowana,

2. poduszkipowietrznekierowcy ipasażeraczołowe iboczne,

3. pasy bezpieczeństwa we wszystkich fotelach,

4. fotel kierowcy zmożIiwością regulacji w pionie i poziomie oraznachylenia,

5. klimatyzacja manualna lub automatycznaznawiewem naprzedziałpasazerski,

6. immobiliser z pilotem,

7. centralny zarrlek,

8. komplet dywaników gumowych,



9. tapicerkamateriałowa

10. komplet opon letnichzfelgami (4 sztuki), na felgach stalowych 16 zaliz kołpakami lub

felgach ze stopów lekkich,

11. pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe,

12, elektrycznie podnoszone przednie szyby boczne,

13. lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie,

14. boczne drzwi przesuwne zprawej strony, przeszklone,

15. instalacja radiowa z radioodtwarzac,zem i głośnikami,

16. ABS z układami i systemami współpracującymi bezpieczeństwa,

17. tempomat,

18. drzwttylnelklapa zpodgrzewanąszyba,i wycieraczką,

19. przednie światła przeciwmgielne, reflektory przednie ze światłami dziennymi,

20. gaśnica, trójkąt, zestaw narzędzi fabrycznych,

2I. uchwyt ułatwiający wsiadanie do przedziału pasażerskiego,

22. oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób

niepełnosprawnych.

ZAROWNO SAMOCHOD JAK I DODATKOWE WYPOSAZENIE WINNO POSIADAC
NIEZBĘDNE HOMOLOGACJE, ŚWhPP,CTWA DOPUSZCZAJĄCF, POJAZD DO
RUCHU DROGOWEGO.

Warunki gwarancji.
1. na silnik i podzespoły mechaniczne na okres minimum dwóch lat lub 100000 km
przebiegu,
2. na powłoki lakiernicze minimum trzy lata,
3. na perforacj ę nadwoziana okres minimum dziesięciu lat,
4. serwis na terenie województwa podlaskiego,
5. samochód powinien posiadaó wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji.

Wyżej wymienione parametry techniczne i warunki gwarancji są wartościami minimalnymi.
Wykonawca możę zaproponowaó lepsze parametry techniczne i warunki gwarancji
oferowanego samochodu.

Warunki dostawy:

1, Dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego: 16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 5 -
parking prZed budynkiem - samochód musi posiadać pełny zbiornik paliwa i być
przygotowany do odbioru technicznego pruęz komisję. W dniu dostawy Wykonawca
przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu i
jego dalszego użltkowania. Termin dostawy do dnia 30 listopada 2019 r. w godz. 8:00-
15:00. Dostawa w dni robocze.



III. Informacje o procedurze zapytania ofertowego.

1. ofertę na załączonym Formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie stowarzyszenia Na
Rzęcz Osób Niepełnosprawnych,,Razem" 16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 5 w terminie do
dnia 12.07.2OL9 r. do godz. 12.00 z dopiskiem ,, Dostawa Samochodu 9-cio osobowego
przystosowanego do przewozu osób", naTva projektu rrSamochód dlaWTZ''.

2. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) cena znaczenie 1007o - max. 100 pkt.
cena liczona wg następującego wzoru:
cena oferty znajnższą ceną

x 100: liczba punktów badanej oferĘ

największą łączną liczbę punktów zostanie uznana za

3, Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawieraó
wszelkię kosz§ zlviązane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach
określonych w ofercie Wykonawcy.

4. Wykonawcazobowiązany jest do realizacji całego zamówienia od dnia podpisania umowy w terminie
określonym w umowie jednak nie później niż do dnia 30.1 1 .2019 r.

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:
- Franciszek Bogdan, tęl. l85l711 85 08, 691 303 669, email: wtzsokolka@gmail.com

6. Zv,,ybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa uwzględniaj ącazapisy ZałącznlkaNr 3 Istotne
postanowienia umowy.

cena oferty badanej

Oferta Wykonawcy, który uzyska
najkorzystniej szą.

Lista załączników:
1. Formularz ofertowy
2. Istotne postanowienia umowy.
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