
 Znak sprawy:  9/PA/2015 

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 

30 000 euro na „Dostawa samochodu osobowego kombi w formie leasingu” 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę samochodu osobowego 

kombi w formie leasingu. 

Udzielający zamówienia: Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie,                            

ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna. 

 

Opis przedmiotu zamówienia:  

 

I. WYMAGANIA TECHNICZNE  

 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego samochodu o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 tony w wersji kombi, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2015, 

spełniającym warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, co do którego wymagania i parametry 

zostały określone poniżej.  

 

LP. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 

1 Rok produkcji 2015 

2 Typ nadwozia Kombi 4 drzwiowy 

3 Rodzaj jednostki napędowej Benzyna lub diesel 

4 Rodzaj skrzyni biegów Automatyczna (min 6 biegów) 

5 Minimalna moc silnika 180 KM 

6 Maksymalna pojemność silnika 1.999 cm3 

7 Norma czystości spalin EU 6 



 

8 Napęd Na oś przednią 

9 Kolor auta błękitny/ srebrny/ czarny metalizowany 

kolor ustalony po dokonaniu wyboru 

wykonawcy 

10 Rodzaj tapicerki Skóra  

11 Minimalna poj. bagażnika (siedzenia rozłożone) 530 litrów 

11 Warunki gwarancji Minimum 2 lata bez limitu kilometrów 

12 Gwarancja perforacyjna Minimum 12 lat 

Pozostałe wymagania minimalne: 

1. Układ anty poślizgowy (ABS) z dodatkowymi systemami, jeżeli występują. 

2. Układ kontroli trakcji (ESP,VSA, DSTC itp. w zależności od nazewnictwa marki). 

3. Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów.  

4. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. 

5. Centralny zamek ze sterowaniem radiowym. 

6. Zabezpieczenia antykradzieżowe: autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza, immobiliser. 

7. Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne. 

8. Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne. 

9. Komputer pokładowy, komunikaty w języku polskim. 

10. Układ automatycznej kontroli prędkości tzw. aktywny tempomat utrzymujący zadana prędkość z 

bezpiecznym odstępem od pojazdu poprzedzającego. 

11. Koła ze stopów lekkich. 

12. Systemy ułatwiające parkowanie z tyłu i przodu (czujnik parkowania) + kamera cofania. 

13. Dywaniki podłogowe – 4 szt. 

14. Elektroniczne wspomaganie kierownicy. 

 

 



15. Podgrzewane dysze spryskiwaczy przednich. 

16. Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej. 

17. System nawigacji satelitarnej z mapą Europy, system audio (radio + głośniki z przodu i tyłu). 

18. Bluetooth – przygotowanie pod telefon GSM. 

19. Podgrzewana przednia szyba. 

20. Koło dojazdowe. 

21. Podgrzewany fotel kierowcy i pasażera regulowane na wysokość wraz z regulacją pod lędźwie. 

22. Fotele sportowe. 

23. Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami. 

24. Podłokietnik z przodu. 

25. Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera, poduszka kolanowa kierowcy oraz 

poduszki dla zewnętrznych miejsc tylnego siedzenia. 

26. System wspomagania ruszania pod wzniesienia. 

27. Oświetlenie części bagażowej. 

28. Składane oparcie tylnej kanapy. 

29. Wycieraczka tylnej szyby. 

30. Spryskiwacze reflektorów przednich. 

31. Dodatkowy komplet kół (opony i felgi) zimowych/ letnich – obręcze kół ze stopów lekkich. 

32. System kontroli ciśnienia w oponach. 

33. Tylne światła w technologii LED. 

34. Zestaw narzędzi fabrycznych, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, gaśnica(atestowana), apteczka, 

książka przeglądów, karta pojazdu. 

35. Polisa komunikacyjna na 1 rok eksploatacji. 

36. Autoryzowany serwis w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawijącego. 

 

II. WARUNKI LEASINGU 

1. Liczba stałych rat – 35. 

2. Wpłata własna zamawiającego wynosi 36 000,00 zł brutto. 

3. Wartość końcowa (wykupu) 1%. 

 



III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej.  

b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania o cenę. Złożenie oferty jest równoznaczne 

z deklaracją dostarczenia samochodu o parametrach określonych w opisie technicznym. 

c) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z postępowaniem oraz złożeniem oferty. 

d) Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzu dołączonym do zapytania. 

e) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

ręcznie lub inną trwałą i czytelną techniką i podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania firmy. 

f) Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

godność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. 

g) Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być 

podpisana przez oferenta. Ofertę należy przesłać na adres: Instytut Przemysłu Organicznego 

Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna lub złożyć osobiście w siedzibie 

zamawiającego (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00. 

h) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie lub opakowaniu z dopiskiem 

o następującej treści „Dostawa samochodu osobowego kombi w formie leasingu” – nie 

otwierać przed 20.04.2015 r. godz. 10:15. 

i) Oferty, które zostaną dostarczone w stanie uszkodzonym lub po terminie składania nie będą 

dopuszczone do postępowania i zostaną zwrócone Oferentom. 

j) Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru sądowego, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru.  

k) Ponadto należy dołączyć pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, do podejmowania 

zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 

dokumentów. 

l) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.ipo-pszczyna.pl. 

 

 

 



m) Oferty należy składać do dnia 20.04.2015 r. do godz. 10:00. 

n) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2015 r. o godz. 10:15. 

o) Do formularza ofertowego należy dołączyć specyfikację samochodu (określić nazwę marki i 

modelu) sporządzoną w sposób umożliwiający porównanie parametrów technicznych 

oferowanego samochodu z parametrami określonymi w pkt. I niniejszego zapytania. 

p) kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty stanowi: 

 cena – 60% (wszystkie koszty związane z zakupem przedmiotu dostawy oraz jego 

finansowaniem za wyjątkiem ubezpieczenia komunikacyjnego w 2 i 3 roku eksploatacji),  

 pojemność bagażnika 40%. 

 

Kryterium wyboru oferty  =  60%*(cena oferty badanej/cena najniższej oferty) + 

40%* (pojemność bagażnika/ pojemność największego bagażnika)  

 

uwzględniając powyższe kryterium zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta 

spełnia wymagania określone w zapytaniu, otrzymała najwyższą ocenę punktową i uznana została za 

najkorzystniejszą. 

q) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert tj. od 20.04.2015 r. 

r) Termin dostawy samochodu do 8 tygodni od dnia udzielenia zamówienia/podpisania umowy. 

s) Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: 

 za przekroczenie terminu dostawy samochodu w wysokości 0,2% ceny, lecz nie więcej niż 10 % 

ceny, licząc za każdy dzień przekroczenia terminu, 

 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, w wysokości 10 % 

ceny. 

t) Termin płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury przez wykonawcę. Faktura może być 

wystawiona najwcześniej po bezusterkowym odbiorze jakościowym i ilościowym. 

u) Termin zapłaty będzie stanowiła data obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

v) W przypadku zwłoki w płatności przysługiwać będzie Sprzedawcy prawo naliczania odsetek 

w ustawowej wysokości. 

 



Załącznik zapytania Znak sprawy: 9/PA/2015 

 

 

........................................................ 

(pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dotyczy Zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na 

„Dostawa samochodu osobowego kombi w formie leasingu” 

 

WYKONAWCA:  

 

 

.................................................................................................................................................................. 

(pełna nazwa firmy) 

 

 

................................................................................................................................................................... 

(adres firmy) 

 

telefon ………………………………………………….. fax: ………………………………………... 

 

 

NIP ......................................................................., REGON ................................................................... 

 

 

1. Spełniając warunki określone w zapytaniu, składamy ofertę wykonania przedmiotu zamówienia za 

całkowitą cenę:  

1.1 cena netto: .........................................................................................................................zł, 

(słownie...................................................................................................................................zł) 

1.2 stawka podatku VAT ………………..%, wartość podatku VAT ….……………………….złotych 

1.3 cena brutto: ....................................................................................................................................zł, 

(słownie................................................................................................................................................zł) 

1.4 pojemność bagażnika oferowanego samochodu przy rozłożonych fotelach wynosi….. litrów.   



1.5 miesięczna rata leasingu wynosi……………………………. zł brutto 

(słownie................................................................................................................................................zł) 

1.6 kwota wykupu……………………………………………………………. zł brutto 

(słownie................................................................................................................................................zł) 

 

2. Termin wykonania dostawy: do 8 tygodni od dnia zamówienia/podpisania umowy. 

3. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez zamawiającego. 

4. Adres autoryzowanego serwisu…………………………………………  

 

Ponadto oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami szczegółowymi określonymi w zapytaniu 

i przyjmujemy je do stosowania bez zastrzeżeń. 

2. Będziemy związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert a w razie wyboru oferty 

zobowiązujemy się przyjąć zlecenie do realizacji/podpisać umowę na realizację zamówienia. 

3. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, dokładne i prawdziwe. 

Oferta zawiera ….…............... stron ponumerowanych w kolejności ułożenia, w tym ................. 

załączników. Wykaz załączników dołączamy do niniejszego formularza ofertowego. 

4.  Deklaruję, dostawę samochodu zgodnie z opisem technicznym zapytania o cenę. 

 

 

 

 

………………………… 

Data                                                                           …............................................. 

              podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 


