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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na realizację zadania:  

„Zakup, wraz z dostawą, mikrobusu, 9-cio osobowego, 

w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego 

dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”. 

 

 

Zamawiający: 

Powiat Gostyniński z siedzibą Starostwa Powiatowego w Gostyninie 

Ul. Dmowskiego 13 

09-500 Gostynin 

NIP 971-065-80-50 

Przeprowadzający postępowanie na rzecz Powiatu Gostynińskiego: 

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie 

Czarnów 5 

09-541 Pacyna 

 

I. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Ofertę należy złożyć na załączonym druku w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Na 

kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz 

napis; „Oferta na realizację zadania: zakup wraz z dostawą, mikrobusu, 9-cio osobowego, w 

tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego 

 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna 

obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

 

II. Opis Przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup,  wraz z dostawą do siedziby Powiatowego Domu 

Pomocy Społecznej w Czarnowie, mikrobusu 9-cio osobowego, w tym jedno stanowisko do 

kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w 

Czarnowie – kod CPV  34110000-1, 

Spełniający poniższe kryteria: 

1. Samochód fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony i bezwypadkowy, rok 

produkcji pojazdu – 2017, 

2. Silnik – wysokoprężny z turbodoładowaniem, spełniający normę emisji spalin EURO 

6, 

3. Pojemność skokowa silnika minimum  1600 cm
3
, maksimum 2200  cm

3
, moc silnika 

minimum 100 KM, 

4. Skrzynia 5 lub 6-cio biegowa + bieg wsteczny, 

5. Nadwozie przystosowane do przewozu dziewięciu osób (1+8) oraz bagażu, 



6. Wymiary: długość maksymalna 5450 mm, szerokość maksymalna z lusterkami 

zewnętrznymi 2450 mm, wysokość maksymalna 2250 mm, 

7. Minimalny rozstaw osi 3200 mm, 

8. Lakier akrylowy, 

9. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie, elektrycznie sterowane i ogrzewane 

lusterka zewnętrzne, 

10. Całkowicie przeszkolona przestrzeń pasażerska pojazdu, szyby atermiczne 

przyciemniane w przedziale pasażerskim, 

11. Drzwi boczne przesuwne prawe,  

12. Tylna pokrywa bagażnika lub drzwi dwuskrzydłowe otwierane pod kątem 180
0
, 

wyposażona w wycieraczki i szyby ogrzewane, 

13. Zderzaki niemalowane lub w kolorze nadwozia, 

14. Osłony nadkoli kół przednich i tylnych, 

15. Poduszka powietrzna kierowcy, 

16. Poduszka powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji, 

17. System zabezpieczający blokowanie kół podczas hamowania – ABS, 

18. System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania – ASR, 

19. Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, 

20. Układ kierowniczy ze wspomaganiem, 

21. Bezpieczna kolumna kierownicy, regulowana w dwóch płaszczyznach, 

22. Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, czujniki zapięcia pasów 

bezpieczeństwa dla kierowcy, 

23. Tylne czujniki parkowania, 

24. Przednie reflektory przeciwmgielne, 

25. Siedzenia wyposażone w pasy bezwładnościowe i zagłówki z regulacją wysokości, 

26. Immobiliser, 

27. Klimatyzacja manualna z regulacją nawiewu w kabinie kierowcy i przedziale 

pasażerskim, 

28. Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją, centralny zamek z zabezpieczeniem, 

sterowany pilotem, 

29. Wyłożenie ścian bocznych, słupków oraz sufitu z tworzywa sztucznego, izolacja 

termiczna i akustyczna, 

30. Uchwyty wejściowe ułatwiające wsiadanie na słupkach drzwi od strony pasażera i 

drzwiach przesuwnych, 

31. Fotele przestrzeni pasażerskiej składane z możliwością szybkiego demontażu, 

32. Szyny mocujące 1 wózek inwalidzki w podłodze pojazdu, 

33. Komplet pasów do mocowania wózka, składane najazdy umożliwiające wprowadzenie 

wózka inwalidzkiego do pojazdu, 

34. Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn, pasy zabezpieczające 

osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim, 

35. Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa, komplet dywaników gumowych, 

36. Radio MP3/USB z anteną zewnętrzną, komplet głośników przód/tył, 

37. Oświetlenie w podsufitce + dodatkowe gniazdo zasilania 12V w kabinie kierowcy, 

38. Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy, 

39. Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbol: pojazd dla osób niepełnosprawnych), 

40. Oznakowanie pojazdu zgodnie ze standardami według katalogu identyfikacji 

wizualnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

41. Oznakowanie pojazdu zgodnie ze standardami według katalogu identyfikacji 

wizualnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

42. Dokumentacja: 



 Karta pojazdu, 

 Świadectwo homologacji pojazdu, 

 Świadectwo homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na 

wózkach inwalidzkich, 

 Instrukcja obsługi, 

 Dokumentacja rejestrowa pojazdu  

 Instrukcja zabezpieczenia pasażerów na wózkach inwalidzkich, 

43. Gwarancja: 

 Minimum 24 miesiące gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów, 

 Minimum 24 miesiące gwarancji na powłokę lakierniczą, 

 Minimum 60 miesięcy gwarancji na korozję perforacyjną. 

 

Termin realizacji zamówienia:. do 15.12.2017 r. 

 

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

1. Cena -  kryterium wagowe: 100% 

 

IV. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące 

dokumenty 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 

2. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1, 

3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2, 

4. specyfikację mikrobusu stanowiącą załącznik nr 3. 

 

Ofertę oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w 

oryginale, a pozostałe dokumenty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę. 

 

V. Opis sposobu obliczenia ceny: 

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest 

zobowiązany do podania ceny brutto dostawy będącej przedmiotem zamówienia. 

 

VI. Miejsce i termin składania oferty: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.10.2017 r. do godz. 10
00

 w siedzibie Powiatowego 

Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie (Czarnów 5; 09-541 Pacyna) w zamkniętej kopercie 

opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt I. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po 

upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie 

podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może 

wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 

wyznaczonego na składanie ofert. 

 

VII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.10.2017 r. o godz. 10
15 

 w siedzibie Powiatowego 

Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.  

 

 



VII . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania dokumentów i ewentualnych pytań. 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest p. Bogdan Bogdziński. 
2. Oświadczenia, pytania,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy 

przekazują pisemnie (na adres Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie), faksem ( nr 

25 285 80 02) lub drogą elektroniczną (e-mail: pdpsczarnow@onet.eu). 

 

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

W terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty 

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest 

zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy 

oferty Wykonawcy. 

 

X. Informacje dla Wykonawcy 

1. Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert 

 

 

 

 

 

D Y R E K T O R 
Powiatowego Domu Pomocy Społecznej 

w Czarnowie 

mgr Rafał Cicholc 

 

04.10.2017 r. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3. Specyfikacja techniczna pojazdu 

4. Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


