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Giżycko, dnia 02.10.2017 r.
PCPR.ZPZ.240.1.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na
podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych na potrzeby Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, których wartość szacunkowa nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem
Dyrektora nr 11.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. oraz zgodnie z planowanymi wydatkami na
zakupy inwestycyjne.
Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
ul. Smętka 5
11-500 Giżycko
NIP 845 16 80 952
tel./fax 87 429 10 89

e-mail: sekretariat@pcprgizycko.pl
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego używanego
samochodu osobowego typu combivan dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Giżycku.
Samochód musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku.
Przebieg samochodu nie może być większy niż 40000 km.
Samochód musi być bezwypadkowy oraz posiadać udokumentowane pochodzenie.
Samochód musi być wolny od wad fizycznych i prawnych i spełniać warunki techniczne
przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów poruszających
się po drogach publicznych, wyposażony w kierownicę po lewej stronie.
Minimalne wymagania dotyczące zakupu samochodu osobowego
Dane dotyczą samochodu używanego, rok produkcji nie wcześniej niż 2015.
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Zwykły lub metalizowany
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(oznaczenie handlowe)

5
6

Moc silnika
Norma emisji spalin
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Skrzynia biegów
Koła (opony, felgi)
Koło zapasowe
pełnowymiarowe
Hamulce

Manualna
Felgi ze stopu metali lekkich, 16 cali z ogumieniem
letnim
Wymagane

Przednie i tylne tarczowe, hamulec postojowy
mechaniczny
Układ antypoślizgowy ABS Wymagany
z układem elektronicznego
rozdziału sił hamowania
Układ dynamicznej
Wymagane
kontroli stabilności toru
jazdy z elektronicznym
układem kontroli trakcji
Czołowe i boczne poduszki Wymagane
powietrzne kierowcy i
pasażera
Centralny zamek ze
Wymagany
zdalnym sterowaniem
Szyba tylna podgrzewana z Wymagana
wycieraczką
Reflektory przednie
Wymagane
przeciwmgłowe
Immobiliser
Wymagane
Fotele przednie
Regulacja wzdłużna, regulacja pochylenia oparcia,
regulacja wysokości fotela kierowcy, fotele
wyposażone w podłokietniki, zagłówki z regulacją
wysokości położenia
Fotele w drugim rzędzie
Trzy oddzielne fotele z indywidualną regulacją,
składane i wyjmowane wyposażone w zagłówki z
regulacją wysokości położenia, lub kanapa składana
60/40
Pojemność bagażnika
Min. 600 l z rozłożonymi wszystkimi siedzeniami 5
miejsc
Lusterka zewnętrzne
Wymagane
sterowane elektrycznie
Pasy bezpieczeństwa
3-punktowe w drugim rzędzie, 3-punktowe w
pierwszym rzędzie z regulacją wysokości położenia,
napinaczami bezpieczeństwa
Drzwi boczne w drugim
Prawe i lewe przeszklone i przesuwne
rzędzie foteli
Radio FM + głośniki
Wymagane
Komputer pokładowy
Wymagany
pokazujący spalanie
Regulacja kolumny
Manualna w dwóch płaszczyznach
kierowniczej
Klimatyzacja
Wymagana
Wspomaganie kierownicy
Wymagane

29
30

Czujniki wspomagające
parkowanie
Warunki gwarancji

Tylne
Min. 12 miesięcy na silnik i podzespoły mechaniczne
Min. 12 miesiące na powłokę lakierniczą
Min. 36 miesiące na perforację nadwozia

Dodatkowe wymagania
1. Odkup używanego pojazdu będącego w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Giżycku – Citroen Berlingo z silnikiem o pojemności 1560 cm3,
napędzanym olejem napędowym, nr rej. NGI 9R99, rok produkcji 2007, nr VIN:
VF7GJ9HXC93485913, przebieg ok. 225000 km za cenę nie mniejszą niż 8500 zł
brutto według wyceny. Zamawiający wystawi fakturę VAT, która zostanie opłacona
przez Wykonawcę przed dniem odkupu pojazdu będącego przedmiotem zamówienia.
2. Podpisanie wzoru umowy.
Inne istotne warunki zamówienia
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Wynagrodzenie.
a) Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowy odbioru
zamówienia, oraz dowód zapłaty ceny za pojazd odkupiony,
b) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot
umowy po wykonaniu usługi na podstawie przedłożonej faktury VAT (rachunku),
przelewem na wskazane na fakturze konto,
c) Płatność za przedmiot umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty przedłożenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, nie wcześniej jednak niż po
ostatecznym sprawdzeniu poprawności wykonania przez Wykonawcę przedmiotu
niniejszej umowy.
Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca zapewni świadczenie usług autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego najbliższego siedziby Zamawiającego (na terenie województwa
warmińsko – mazurskiego). Wykonawca zamieści w formularzu ofertowym dokładny
adres serwisu.
2. Wykonawca zapewni, iż oferowany samochód posiada wszystkie dokumenty niezbędne
do dokonania rejestracji i dopuszczenia do ruchu pojazdu.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz Oferty stanowiący załącznik do
niniejszego zapytania.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, na formularzu
określonym przez Zamawiającego.
3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać całość zamówienia.
4. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem Wykonawcy – w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględnione.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8. Zamawiający w toku badania ofert może żądać dodatkowych wyjaśnień dotyczących
złożonych ofert.

Forma złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 października 2017 roku do godz. 12 00 (pokój nr 1
sekretariat) w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie w sposób gwarantujący jej
nienaruszalność do terminu otwarcia oferty. Opakowanie powinno być zaadresowane według
wzoru:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
ul. Smętka 5
11-500 Giżycko
Z dopiskiem: "Oferta na dostawę samochodu"
Terminy
1. Oferty należy składać do dnia 20 października 2017 roku do godziny 1200 w siedzibie
Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2017 roku o godzinie 1215 w siedzibie
Zamawiającego.
3. Wymagany termin realizowania umowy: nie dłużej niż 30 dni od dnia podpisania umowy.
Kryteria oceny ofert
1) Kryteria wyboru:
Cena oferty brutto

– 100%

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona po wyborze na stronie
internetowej Zamawiającego www.pcpr-gizycko.lo.pl oraz Zamawiający zawiadomi
niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
Termin realizacji zamówienia, płatność
Zamówienie będzie zrealizowane nie później niż do dnia 10 grudnia 2017 roku.
Płatność: przelew w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku zastrzega sobie prawo odwołania
niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Marek Trypuć
tel. kontaktowy: 87 429 10 89
e-mail: sps@pcprgizycko.pl
załączniki:
1. Wzór Formularza Oferty
2. Wzór umowy

