
Przyłęk, dnia 04.02.2016 r. 

 

     

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro 

prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Gminy w Przyłęku 

Przyłęk 30 

26-704 Przyłęk 

Tel./fax. 48 677 30 16 

e-mail: przylek@przylek.pl 

NIP: 811-12-74-443 

REGON: 000537533 

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w 

Przyłęku 

Minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia 
 

Lp. 
 

 
Wy magane opcje w y posażenia 

 
1 

 
Rok produkcji - 2016, 2015 – samochód fabry cznie now y  

 

2 

 

Liczba miejsc – 7 (3 niezależne, przesuw ane fotele 2 rzędu, 2 niezależne fotele 3 rzędu) 

 
3 

 
Ty p nadw ozia - pięciodrzw iow e, ty pu Van 

 
4 

 
Silnik - benzy now y , w olnossący  

 
5 

 
Pojemność silnika - min. 1790 cm3, max . 2000 cm3  

 
6 

 
Moc silnika - min. 140 KM 

 
7 

 
Norma emisji spalin - min. EURO 5 

 
8 

 
Skrzy nia biegów  - manualna 

 

9 

 

Układ kierow niczy  - ze w spomaganiem 

 
10 

 
Poduszki powietrzne - dla kierowcy i pasażerów ( przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, boczne poduszki pow ietrzne kierow cy  i 
pasażera, boczne kurty ny  pow ietrzne dla pasażerów  2 i 3 rzędu siedzeń) 

 
11 

 
Lakier - metalik, kolor dow olny  z w y łączeniem białego i czarnego 



   

 
12 

 
Rozstaw  osi (mm) - min. 2750 

 
13 

 
Przednie św iatła przeciw mgielne 

 

14 

 

Św iatła do jazdy  dziennej, załączane automaty cznie po uruchomieniu pojazdu 
 

15 

 

Kolumna kierow nicy  z regulacją w  dw óch płaszczy znach 

 
16 

 
Elektry cznie sterow ane szy by  drzw i przednich i ty lny ch 

 
17 

 
Klimaty zacja z automaty czną regulacją temperatury  - dw ustrefow a 

 
18 

 
Centralny  zamek sterow any  pilotem 

 
19 

 
Radio CD/MP3 + bluetooth 

 
20 

 
Wbudow any  sy stem naw igacji satelitarnej z aktualną mapą Polski 

 

21 

 

Immobilaizer 
 

22 

 

Autoalarm montow any  fabry cznie 

 
23 

 
Przednie i ty lne czujniki parkow ania 

 
24 

 
Automaty cznie w łączane św iatła (czujnik zmierzchu) lub sy gnalizacja o nie w łączony ch św iatłach 

 
25 

 
Komputer pokładow y  

 
26 

 
Elektry cznie sterow ane i podgrzew ane lusterka boczne 

 
27 

 
Elektry cznie składane lusterka 

 

28 

 

Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażow ą za drugim rzędem siedzeń 

 
29 

 
Ośw ietlenie w ew nętrznej przestrzeni pasażerskiej i w  przedziale bagażow y m  

 
30 

 
Sy stem ABS, ESP,ASR lub rów now ażne 

 
31 

 
Wy cieraczki przedniej szy by  z czujnikiem deszczu 

 
32 

 
Gniazda zasilania 12V, minimum 3 szt. ( 1 w  konsoli przedniej, 1 w  konsoli  pomiędzy  fotelami dla 2 rzędu siedzeń, 1 w  bagażn iku) 

 
33 

 
Apteczka spełniająca w y mogi DIN 13164, trójkąt ostrzegaw czy , Kamizelka odblaskow a ( 7 szt.), gaśnica  

 
34 

 
Koła ze stopów  lekkich min. 16”  

 

35 

 

Dodatkow y  komplet kół zimow y ch ( 4 szt. opon zimow y ch + felgi) 

 
36 

 
Koło zapasow e – pełnow y miarow e lub dojazdow e 

 
37 

 
Gw arancja na samochód  – min. 3 lata ( lub 100.000 km), gw arancja na lakier i perforację nadw ozia – min. 5 lat 

 
38 

 
Dostaw ca musi posiadać autory zow any  serw is samochodow y  oddalony  nie w ięcej niż 120 km od siedziby  zamaw iającego  

 
39 

 
Roczny  pakiet ubezpieczeń ( OC + AC ) 

 

Samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty do dokonania rejestracji i 

dopuszczenia do ruchu. 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

14 dni od daty podpisania umowy 

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ofertę może złożyć wykonawca, który: 



1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.  

2. Dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania.  

3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 

4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT 

5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym 

a Wykonawcą na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik 

nr1) 

Oferta powinna być: 

a) opatrzona pieczątką firmową, 

b) posiadać datę sporządzenia, 

c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,  

e) podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

f) zawierać wszystkie wymagane załączniki, 

g) Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty w formie 

kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z 

oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej 

do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub 

budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału 

lub notarialnego potwierdzenia. 

h) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone 

pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące 

osobę prawną lub fizyczną 

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć: 

1. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 

2), 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych przewidujących odmienny niż 

opisany w niniejszym zapytaniu sposób wykonania zamówienia.  

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona 

osobiście na adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk do dnia 12 lutego 2016 r. do 

godz. 09:00 (decyduje data wpływu oferty )  



Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie 

są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

VI. OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

Cena – 100 %. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji odnośnie niniejszego zapytania  w imieniu Zamawiającego udzieli pracownik 

Urzędu Gminy w Przyłęku - Olczyk Tomasz pod numerem telefonu 48 677 30 16 w .51. 

 

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Urzędu Gminy w Przyłęku do złożenia 

zamówienia. 

Załączniki 

1. Formularz Oferty 

2. Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  

3. Wzór umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

…………………………………………………………. 

(pieczęć Wykonawcy) 

        Urząd Gminy w Przyłęku 

Przyłęk 30  

26-704 Przyłęk 

 

OFERTA 

Dane oferenta: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu/ faksu : ……………………………………………………………………………………………………………. 

REGON: ……………………………………………. NIP: …………………………………………….. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Zakup samochodu 

osobowego dla Urzędu Gminy w Przyłęku” oferujemy samochód osobowy: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

/podać markę i model / 

 

za cenę: 

- netto złotych: ………………………… (słownie: …………………………………………………………………………………………) 

- brutto złotych: ……………………….. (słownie: …………………………………………………………………………………..……) 

- w tym podatek VAT w wysokości ……..%, tj. w kwocie: ………………………….. zł.  

( słownie: ………………………………………………………………………………………………………..) 

1. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu 

ofertowym tj.: w terminie 14 dni od daty podpisania umowy 

2. Oświadczamy, że: 

- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz 

wykonania zamówienia, 



- gwarantujemy niezmienność ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 

jego realizacji, 

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisani a umowy w miejscu i 

terminie określonym przez Zamawiającego na warunkach określonych w umowie stanowiącej 

załącznik nr 3 do zapytania 

       IV.  Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia:  

 Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….. 

 Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………. 

3. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 

 

………………… dn. …………………………… 

      …………..…………………………………………………………. 

      (podpis osoby/osób upoważnionej/ych do 

      reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

………………………………………… 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.  

 „Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Przyłęku”   

oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do wykonania zamówienia,  

posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/Emy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,  

znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

 

 

 

……………………… dn. ……………………………  

       …………………………………….………………………….. 
       ( podpisy osoby/osób upoważnionej/ych  

       Do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 
 

 

UMOWA  nr…………./2016 ( projekt) 

 

 
zawarta w dniu …………… w Przyłęku pomiędzy Gminą Przyłęk, Przyłęk 30, 26-704 

Przyłęk 
 
reprezentowaną przez: 

 
1. Mariana Kuś – Wójta Gminy Przyłęk 

 
zwaną dalej „Zamawiającym" a 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

reprezentowanym przez: 
1. …………………………………………………… 
2. …………………………………………………... 

 
zwanym dalej „Wykonawcą". 

 
§ 1 

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa samochód osobowy, fabrycznie nowy, 

rok produkcji …….., marka ………., model ……………………….  

2. Wykonawca oświadcza, że samochód o którym mowa w § 1 ust.1spełnia wymagania 

określone dla niego w zapytaniu ofertowym z dnia 04.02.2016, z którym to 

Wykonawca zapoznał się i akceptuje w całości. 

3. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do dokonania 

rejestracji  i dopuszczenia samochodu do ruchu. 

4. Zamówienie ma być zrealizowane w terminie nie dłużej niż 14 dni od dnia podpisania 

umowy. 

5. Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół, który podpisany zostanie przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

7. Siedziba serwisu, w którym będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne i inne, nie 

może znajdować się w większej odległości niż 120 km od siedziby Zamawiającego. 

 

§ 2 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za przedmiot zamówienia 
określony w § 1 w łącznej wysokości  ……………….. zł. brutto (słownie: …………..) 

§ 3 

1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowy odbioru 

zamówienia. 



2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot 

umowy po zrealizowaniu zamówienia na podstawie przedłożonej faktury VAT 
(rachunku), przelewem na wskazane na fakturze konto 

3. 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. 
§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
1) Za nieterminową dostawę w wysokości 0,5% wartości umownej określonej w 

§ 2 za każdy dzień opóźnienia, 

2) Odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
30% wartości zamówienia, o której mowa w § 2. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokrywa poniesionej straty, strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy. 

 
§ 5 

W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający złoży stosowną reklamację Wykonawcy, który 

udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 5 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu 
reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego 

 
§ 6 

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, których strony nie były w stanie 

rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

3. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu, pod rygorem nieważności. 
4. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz 

wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla 
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 
§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 

 
 

 
………………………………….    ………………………………… 
 Zamawiający       Wykonawca 


