
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na dostawę nowego samochodu osobowego wraz z przystosowaniem do 

przewozu osób niepełnosprawnych 
I. Zamawiający:  
 
Spółdzielnia Socjalna „Opoka” z siedzibą w Chechle, ul. Hutnicza 26,  NIP 6372154843, REGON 
121061634 
strona internetowa: www.opokas.pl  
mail: biuro@opokas.pl 
 
II. Przedmiot zamówienia:  
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego 9-osobowego (8+1) samochodu osobowego 
przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.  
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowego samochodu osobowego spełniającego 
następujące warunki / wyposażenie lub posiadającego następujące cechy:  
- rok produkcji – nie wcześniej niż 2013;  
- dopuszczenie do ruchu na podstawie homologacji jako samochód osobowy, typu kombi 9-
miejscowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.;  
- posiadanie atestowanych mocowań do wózka inwalidzkiego;  
- możliwość mocowania wózka inwalidzkiego w miejsce jednego z foteli w 3 rzędzie;  
- najazdy aluminiowe, antypoślizgowe do wprowadzania wózków inwalidzkich;  
- siedzenie łamane w 2 rzędzie z prawej strony;  
- wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki;  
- silnik zasilany olejem napędowym spełniający normę emisji spalin EURO 5;  
- minimalna pojemność skokowa silnika 1900 cm3;  
- minimalna moc silnika 110 KM;  
- maksymalne zużycie energii (paliwa) w cyklu łączonym mniej niż 10,0 litrów/100 km;  
- manualna skrzynia biegów;  
- napęd na przednie koła;  
- przesuwane prawe boczne drzwi z przesuwanym oknem;  
- lewy panel boczny z przesuwanym oknem  
- tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane pod minimalnym kątem 180 stopni;  
- pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego;  
- przyciemnione szyby w tylnej części nadwozia;  
- centralny zamek sterowany pilotem;  
- elektrycznie sterowane szyby przednie;  
- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka;  
- pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów i kierowcy;  
- siedzenie kierowcy z regulacjami: wzdłużna i wysokości;  
- wspomaganie układu kierownicy;  
- regulowana kolumna kierownicy;  
- klimatyzacja z nawiewem na przód i na tył;  
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- dodatkowy nawiew ciepłego powietrza na tył regulowany;  
- systemy bezpieczeństwa typu: ABS, ESP lub równoważne;  
- czujniki parkowania (4 czujniki w tylnym zderzaku);  
- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażerów z przodu pojazdu;  
- halogeny przeciwmgielne;  
- felgi aluminiowe 16'';  
- wycieraczka tylnych drzwi;  
- ogrzewanie tylnej szyby;  
- radio CD30 BT USB, sterowanie na kierownicy, 4 głośniki;  
Wymiary:  
- minimalna długość (w mm): 5000;  
- minimalna wysokość (w mm): 1800;  
- minimalny rozstaw osi (w mm): 3000;  
 
III. Warunek udziału w postępowaniu 
Przyjęcie w rozliczeniu 7 osobowego samochodu osobowego 6+1: 

Mercedes- Benz Vito 109 CDI 
Numer nadwozia – WDF63960113588134 
Ciężarowy BB-VAN 
Pojemność /Moc silnika- 2148cm3/70 kw 
Rok produkcji- 2010 
Liczba miejsc- 6 
Kolor bordowy 
Przebieg: 80 tys.  
 
IV. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8 Pojazdy silnikowe do transportu 
mniej niż 10 osób.  
 
V. Termin płatności: 21 dni od otrzymania faktury.  
 
VI. Kryteria oceny:  
 
Kryterium oceny: najniższa cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą 
ceną brutto.  
Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100,00 pkt, każda następna oferta  
otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po  
przecinku) liczoną według wzoru:  
Cena oferty najniższej x 100  
Liczba punktów oferty badanej = ------------------------------------  
Cena oferty badanej  
Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  
według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, 5-9 zaokrągla się w  
górę.  
 
 



 

 

VII. Opis sposobu przygotowywania ofert:  
 
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 „Specyfikacją 
techniczną oferowanego samochodu”.  
 
Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerować kolejno i trwale spiąć (np. zszyć, zbindować, 
wpiąć do skoroszytu lub segregatora), a strony zawierające jakąkolwiek treść zaparafować lub 
podpisać przez osobę/osoby uprawnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy.  
 
Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zaklejonej 
kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: „Oferta na Dostawę 9-
osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” - nie otwierać przed terminem 
otwarcia ofert 18.02.2014 r. godz. 13.00.”  
 
VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  
 
Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 18 lutego 2014 r. do godz. 13:00, wyłącznie w siedzibie 
Zamawiającego. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie 
awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.  
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 składania ofert.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2014 r. do godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego.  
 
IX. Załączniki:  
 
1. Projekt umowy.  
2. Formularz oferty - do wypełnienia i załączenia od oferty.  
3. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu – do wypełnienia i załączenia od oferty. 

 

 

 

 

 

 

 


