URZĄD MIASTA I GMINY
W BIAŁOBRZEGACH
www.bialobrzegi.pl
Białobrzegi, 6.10.2016 r.
OP.8412.1.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Białobrzegi prosi o przedstawienie oferty cenowej na dostawę nowego 9-osobowego (8+1)
samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej na
wózku inwalidzkim, spełniającego następujące parametry techniczne i wyposażenia:
Rok produkcji

2016 rok

Stan techniczny

fabrycznie nowy

Rodzaj silnika

wysokoprężny DIESEL

Pojemność silnika

min. 1950 ccm

Moc silnika

min. 100 KM

Skrzynia biegów

min. 6-stopniowa w tym bieg wsteczny

Zużycie paliwa

max. 6,5l/100km w cyklu mieszanym

Norma spalania

EURO 6

Rozstaw osi

min. 3400 cm

Częstotliwość
przeglądów
okresowych

min. co 40 tyś. km

Kolor

producenta - za wyjątkiem białego i czarnego

Hamulce

tarczowe wentylowane przód i tył

Bezpieczeństwo

system ABS, ASR, ESP, EDS lub równoważne
min. dwie poduszki powietrzne w tym kierowcy i pasażera
wspomaganie układu kierowniczego
światła do jazdy dziennej włączane automatycznie

Wyposażenie

immobilliser
centralny zamek sterowany pilotem
autoalarm
światła przeciwmgielne z przodu i tyłu pojazdu
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trzecie światło STOP z tyłu pojazdu
czujniki parkowania z tyłu pojazdu
lusterka boczne regulowane
pasy bezpieczeństwa z napinaczami
zagłówki z regulacja wysokości
fotel kierowcy z podłokietnikami i regulacją wysokości
fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia oraz odcinka lędźwiowego
szybkie mocowanie rzędów siedzeń
radio z 4 głośnikami wyposażone w min. port USB
oświetlenie kabiny i części pasażerskiej w podsufitce i gniazdo 12V w kabinie
przesuwane prawe drzwi boczne
tylne drzwi dwuskrzydłowe z ogrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem
wycieraczki przedniej szyby z regulacja prędkości i spryskiwaczem
klimatyzacja automatyczna z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej
Układ nawiewu powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją
wyłożenie materiałowe posufitki oraz wyłożenie tworzywem sztucznym ścian
bocznych i słupków
pełne przeszklenie pojazdu w części pasażerskiej, szyby przyciemniane
szyby termoizolacyjne
elektrycznie regulowane przednie szyby boczne
Wyposażenie
eksploatacyjne

komplet opon zamiennych (letnie/zimowe)
koło zapasowe pełnowymiarowe
komplet narzędzi min. podnośnik samochodowy i klucz do kół, wkrętak,
atestowana gaśnica z aktualnym atestem
trójkąt ostrzegawczy
apteczka

Gwarancja

min. 2 lata na mechanizmy bez limitu kilometrów
min. 2 lata na lakier
min. 10 lat na perforacje nadwozia

Oznakowanie

oznakowanie samochodu dla osób niepełnosprawnych
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Dostosowanie do
przewozu
wózka
inwalidzkiego –
wymagany atest

szyny mocujące
najazdy do wprowadzenia wózka przez tył pojazdu
biodrowe pasy bezpieczeństwa
uchwyty pasażera
pasy do mocowania wózka

Dopuszczenie do
ruchu

na podstawie homologacji jako samochód osobowy, 9-miejscowy
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2016 r.
Termin składania ofert: 11 października 2016 r. do godz. 12.00 .
Miejsce dostarczenia ofert: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9,
26-800 Białobrzegi - Sekretariat (pok. 23) .
Forma złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, przesłać faksem tel. 48 6132472
lub mailem ma adres s.bielecki@bialobrzegi.pl Przy przesłaniu oferty faksem lub mailem należy
potwierdzić telefonicznie u Zamawiającego fakt dostarczenie dokumentu. W przypadku przesłania
oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej
dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego
jako miejsce złożenia oferty.
Opis sposobu przygotowywania oferty:
Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały.
Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem
osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy. Wzór „Formularza oferty”
(wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany „Formularz oferty” wraz ze szczegółową
specyfikacją techniczną oferowanego samochodu”.
Kryteria wyboru:

100% - cena.

Urząd zamierza przeznaczyć na zakup samochodu kwotę do 135 000 zł brutto.
Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego zapytania proszę kierować do Pana Sławomira Bieleckiego
– Sekretarza Miasta i Gminy tel. 48 6132472 wew. 16, e-mail: s.bielecki@bialobrzegi.pl .
Sekretarz Miasta i Gminy
Sławomir Bielecki
( podpis zamawiającego)
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Załączniki:
1. Formularz oferty;
2. Projekt umowy.
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