
- układ hamulcowy z ABS, 

- hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu, 

- systemy kontroli trakcji : układ EDS lub równoważny, układ ASR lub równoważny,  

            układ MSR lub równoważny, układ ESP, 

- niezależne zawieszenie przednie ze stabilizatorem, 

- zawieszenie przeznaczone na drogi o złej nawierzchni, 

- napęd na koła przednie lub tylne, 

- obrotomierz elektroniczny, 

- lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie, 

- skrzynia biegów min. 5 biegowa mechaniczna, 

- klimatyzacja z min. półautomatyczną regulacją, z nawiewami na przedział kierowcy i 

klimatyzacja z nawiewami w suficie na przedział pasażerski, 

- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, 

- pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera, 

- zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach, 

- regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach, 

- zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy, 

- całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne / termiczne – oryginalnie 

dodatkowo przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej, 

- wycieraczki szyby przedniej z dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem, 

- przesuwane prawe drzwi boczne z funkcją wspomagania domykania, 

- tylne drzwi podnoszone do góry z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem,  

- czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy, 

- stopień wejściowy boczny oświetlony,  

- oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12 V w kabinie, 

- wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy, 

- drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział pasażerski, 

- elektrycznie regulowane przednie szyby i elektrycznie regulowane i podgrzewane 

lusterka boczne, 

- fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i 

podłokietnikami + pojedynczy fotel pasażerski w kabinie kierowcy z podłokietnikami, 

- wyjmowany i składany drugi i trzeci  rząd siedzeń – siedzenia 2 miejscowe, 

- wyjmowany i składany czwarty rząd siedzeń - siedzenie 3 miejscowe, 

- wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe, 

- światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, 

- sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach, 

- lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i 

poziomu płynu, 

- reflektory przednie halogenowe wraz z regulacją zasięgu, 

- trzecie światło stop + światła przeciwmgielne z tyłu, 

- przygotowanie do montażu radia ( antena, głośniki szerokopasmowe), 

- radio, 

- gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, 

- fartuchy przeciwbłotne, 

- dywaniki gumowe, 

- dodatkowe opony zimowe + felgi stalowe – 4 szt., 

- pełnowymiarowe koło zapasowe. 

 

5) Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku    

    



Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: fotel 3 osobowy z 

czwartego rzędu, fotel 2 osobowy z trzeciego rzędu i fotel 2 osobowy z drugiego rzędu. 

Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa. Szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze 

pojazdu w miejscu drugiego rzędu siedzeń. Komplet pasów do mocowania 1 wózka 

inwalidzkiego do szyn. Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim. 

Najazdy teleskopowe aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie 

wózka z boku pojazdu. Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem : pojazd dla osób 

niepełnosprawnych). 

 

Zamawiający oceni spełnianie wymogów technicznych oferowanego samochodu w oparciu o 

specyfikację techniczną samochodu, sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

niniejszego zaproszenia. W przypadku gdy oferowany pojazd nie spełni wymogów   

technicznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia pkt 2 niniejszego zaproszenia   

i w specyfikacji technicznej - oferta zostanie odrzucona.    

 

3.Termin realizacji : do 28.11.2014r. 

 

4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium : 

 

Cena – 100 % 

 

5. Oferta musi zawierać: 

1) wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru oraz specyfikację techniczną 

oferowanego pojazdu sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 

zaproszenia,   

2) kserokopię wpisu do właściwego rejestru uprawniającego do występowania w obrocie 

prawnym,                                                                                           

3) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę jeżeli upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta tj. z właściwego rejestru. 

Pełnomocnictwo musi być wystawione na reprezentanta wykonawcy i podpisane przez osoby 

do tego upełnomocnione. 

4) Oferta niekompletna nie będzie rozpatrywana. 

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej 

 

Cena musi obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca w związku  z realizacją 

zamówienia określonego w pkt  2 niniejszego zaproszenia do złożenia oferty w tym koszt 

dostawy, montażu. Cena musi obejmować podatek od towarów i usług.    

 

7.Miejsce i termin złożenia oferty cenowej. 

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.10.2014r do godz. 12:00 w siedzibie  Starostwa 

Powiatowego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, pok. 18 ( Biuro podawcze).      

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

upływem  wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz 

napis „ Oferta na dostawę nowego fabrycznie samochodu 9-cio osobowego dostosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych…” Nie otwierać przed 27.10.2014r. godz. 12: 30. 

 



Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 

98-400 Wieruszów w dniu 27.10.2014r. godz. 12: 30, pok. 78 ( I piętro). Wykonawca może 

wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

  

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Justyna Konieczna –            

tel.62 78 13 386 . 

 

9. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

 

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze  oferty wybrany wykonawca będzie 

obowiązany podpisać umowę. O dokładnym miejscu i terminie podpisania umowy wybrany  

wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. 

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie zakończenie niniejszego postępowania bez wybrania 

którejkolwiek ze złożonych ofert. 

 

W załączeniu: 

1) Wzór formularza ofertowego, 

      2)   Wzór umowy. 

      3)   Wzór specyfikacji technicznej do wypełnienia, 

 

 

 

 

 

       Andrzej Szymanek 

              Starosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Załącznik nr 1 do zaproszenia 

 

 

Formularz ofertowy 

 

 

.................................................................                     ................................., dnia ...................... 

( pieczątka wykonawcy, nazwa, adres,                         ( miejscowość)                       (data) 

tel., fax. ) 

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na   dostawę nowego fabrycznie 

samochodu 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na 

wózku inwalidzkim dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chróścinie.    

...................................................................................................................................................... 

      ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ) 

 

 

1.Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia za cenę:  

 

netto ………………….. zł ( słownie : ………………………………………………………)  

 

z VAT ………………… zł ( słownie :……………………………………………………….) 

 

2. Termin realizacji do dnia   …………………………………………………….. 

 

3. Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki realizacji zamówienia 

akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 

zawartych w niej warunkach. 

4. Oświadczam, że spełniam wymagane prawem warunki do realizacji niniejszego 

zamówienia  

 

4. Załączniki: 

 

1) ........................................................ 

 

2) ........................................................ 

 

                                                                     .......................................................................... 

                                                                               (podpis i pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 



 

        Załącznik nr 2 do zaproszenia 

 

 

 

UMOWA Nr RS/………/2014 

 

 

zawarta w dniu ............................................................ w Wieruszowie pomiędzy :  

Powiatem Wieruszowskim z siedzibą przy ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów,                               

NIP: 9970147748, REGON: 250854837, reprezentowanym przez: 

Pana  Andrzeja  Szymanka- Starostę, 

Pana Mirosława Urbasia – Wicestarostę, 

zwanym  dalej  Zamawiającym,  

a 

…………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „ Wykonawcą” 

 

§1 

Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r. , poz. 907 

ze zm. )  

 

§2 

1.Przedmiotem umowy jest dostawa nowego fabrycznie samochodu  9 osobowego ( łącznie                  

z kierowcą) przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku 

inwalidzkim ze  świadectwem homologacji  auta bazowego – bus 9 osobowy ( fabryczna) 

oraz homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub badania technicznego 

potwierdzającego przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. 

2.Szczegóły dotyczące dostarczanego samochodu, standardowego i dodatkowego  

wyposażenia samochodu, zgodne ze złożoną ofertą , zawarte są w załączniku do niniejszej 

umowy. 

§3 

1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu w terminie do 

28.11.2014r. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie użytkownika w  Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Chróścinie, Chróścin 50, 98-430 Bolesławiec 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy, wyposażony zgodnie z § 2 ust. 2 

niniejszej umowy, cenę ......................... zł. Cena zawiera podatek od towarów i usług w 

wysokości …………  %. 

3.Należność za dostarczony przedmiot umowy zostanie uregulowana w terminie 30 dni od 

dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru i otrzymania faktury. 

4. Faktura zostanie wystawiona na .........................................................................................   . 

§4 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w    

§ 2 niniejszej umowy  24 miesięcznej gwarancji. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich ujawnionych usterkach              

w terminie 3 dni od  dnia ich wystąpienia . 

3.Wykonawca jest obowiązany do usunięcia usterek w ciągu 5 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o ich ujawnieniu . 



 

§5 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne : 

a) w wysokości 0,5 % ceny brutto, określonej w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia  w dostarczeniu przedmiotu umowy, 

b) w wysokości 0,5 % ceny brutto, określonej w § 3 ust. 2,  za zgłoszenie do odbioru 

przedmiotu umowy  z wadami,  

d) w wysokości 0,5 % ceny brutto, określonej w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony 

po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.  

2. Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar 

umownych. 

§6 

 

Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonane wyłącznie w drodze pisemnej . 

 

§7 

 

Wykonawca  nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz 

osoby trzeciej. 

§8 

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy ustawy 

Kodeks cywilnego i  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz. U.    

z 2013r., poz. 907 ze zm. ).  

 

§9 

 

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach w tym  dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i  jeden egzemplarz  dla  Wykonawcy. 

 

 

  

................................................     ............................................. 

Zamawiający          Wykonawca 

 

 

 


