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                                                                                                         Wieruszów, dnia 14.10.2014r. 

 

Nr RS.272.14.2014                                                                                   

                                                             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 tj. Dz. U.  z 2013r., poz. 907 ze zm. ) 

 

1.    Opis sposobu przygotowania oferty: 

1)  ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

2)  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 jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dla Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Chróścinie” 

3) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 

4) ceny  podane w ofercie  mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

5) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką , 

6) oferta musi dotyczyć całości zadania.   

  

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi : Dostawa nowego fabrycznie samochodu 

osobowego rocznik 2014. Ilość miejsc do przewozu 9 ( łącznie z kierowcą ) w tym 1 miejsce 

przystosowane do zakotwiczenia wózka inwalidzkiego. Oferowany pojazd musi spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego przeznaczenia ( Dz. U. z 2003 

r., Nr 32, poz. 262 ze zm.). Samochód musi posiadać świadectwo homologacji z przeznaczeniem 

do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd musi spełniać normę emisji zanieczyszczeń 

zgodnie z normą spalin dla silników wysokoprężnych EURO 6.  

Pozostałe parametry techniczne pojazdu: 

1) Silnik: wysokoprężny, turbodoładowany, moc powyżej  100KM, . 

2) Lakier  akrylowy - bez dopłaty – kolor szary 

3) Rozstaw osi powyżej 3300 mm 

4) Wyposażenie: 

- immobiliser + autoalarm, 

- centralny zamek z pilotem, 

- izolacja dźwiękowo-termiczna, 

    -      wspomaganie układu kierowniczego, 


