
Busko-Zdrój, dn. 13.01.2015r. 

 

GK/34/02 /15 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

na dostawę samochodu osobowego typu SUV do Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w  Busku-Zdroju   
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro 

 

1. Zamawiaj ący 
Samodzielny Publiczny Zespół  Podstawowej Opieki Zdrowotnej                                
w Busku-Zdroju 
Ul. Sądowa 9, 28-100 Busko Zdrój,  
NIP: 655 17 93 956 
(41) 356-71-24  
Godziny urzędowania: od 7:00 do 14:35 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia :  
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1. Samochód 5 osobowy 
2. Silnik benzynowy o mocy minimalnej 115 KM i pojemności minimalnej 1500 

cm3 spełniający normę emisji spalin Euro-5  
3. Skrzynia biegów manualna  minimum 5 biegów + wsteczny 
4. Napęd na koła przednie 
5. Rok produkcji 2014 lub 2015 
6. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa: 

• Poduszki przednie czołowe i boczne kierowcy i pasażera 
• Poduszki kurtynowe obejmujące swym działaniem siedzenia przednie i 

tylne 
• System ABS z układem stabilizacji toru jazdy ESP i kontrolą trakcji TC 

lub równoważny 
• 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla przednich foteli z regulacją 

wysokości i 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla siedzeń tylnych 
• Wyłącznik poduszki powietrznej czołowej pasażera z przodu  
• Tempomat elektroniczny 
• Przednie lampy przeciwmgielne  
• Alarm fabryczny 
• Fabryczne czujniki parkowania z przodu i z tyłu samochodu. 

7. Wymagania dot. wyposażenia zewnętrznego: 
• Lakier metalizowany , preferowany kolor jasny 
• Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia 



• Elektryczne regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne z 
obudową w kolorze nadwozia 

• Fabryczne światła do jazdy dziennej 
• Relingi dachowe 
• Koła z felgami aluminiowymi i oponami letnimi. 

8. Wymagania dot. wyposażenia wewnętrzne: 
• Wspomaganie kierownicy 
• Centralny zamek sterowany pilotem 
• Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne 
• Tylna składana kanapa i dzielona 40/60 
• Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach, kierownica 

skórzana wielofunkcyjna 
• Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
• Gniazdo 12V z przodu 
• Komputer pokładowy 
• Koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe z narzędziami do 

wymiany koła 
• Klimatyzacja sterowana manualnie lub elektronicznie 
• Radioodtwarzacz fabryczny CD MP3 ze złączem USB – sterowanie w 

kierownicy 
• Portal Bluetooth do telefonu komórkowego, fabryczny sterowany w 

kierownicy 
9. Komplet kół zimowych na felgach stalowych (felgi stalowe, opony zimowe, 

kołpaki) 
10. Komplet dywaników gumowych. 
11. Wymiary samochodu: 

• Długość zewnętrzna pojazdu w zakresie od 4200mm do 4400mm 
• Wysokość pojazdu maksymalna 1660mm 
• Szerokość z lusterkami maksymalna 2050mm 

12. Pojemność bagażnika minimalna 350 litrów. 
 
3. Okres gwarancji: 
Minimalny okres gwarancji:  

• 2 lata na usterki mechaniczne bez limitu kilometrów 
• 2 lata na powłokę lakierniczą 
• 12 lat na perforację nadwozia 

 

4. Termin wykonania zamówienia:  
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 10 dni od podpisania umowy. 
Umowa z oferentem, który zło żył najkorzystniejsz ą ofert ę  zostanie zawarta                   
w formie pisemnej do dnia 26.01.2015r.  
 
5.Opis warunków udziału w post ępowaniu: 
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują  
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 



 
6. Opis sposobu przygotowania oferty - Wykaz o świadcze ń                 
i dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu: 

 
1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 
3. Ofertę stanowi: 

• wypełniony i podpisany formularz ofertowy- Załącznik Nr 1   
• wypełnione i podpisane oświadczenie – Załącznik Nr 2  
• parafowany projekt umowy – Załącznik Nr 3 

4.  Oferta musi spełniać następujące wymogi:  
a) musi być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym.  
b) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób   
    uprawnionych do reprezentowania firmy. 
c) Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku   
    VAT. 
d) Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane                          
     i złączone w sposób trwały uniemożliwiający wysunięcie kartek. 
e) W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez   
    Zamawiającego (np. materiałów reklamowych) pożądane jest, aby   
    stanowiły one odrębną część nie złączoną   z ofertą w sposób trwały. 
 
Opakowanie oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu 
(kopercie) w: Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju,  ul. S ądowa 9, II pi ętro pokój      
Nr 220 

2. Opakowanie zawierające ofertę musi zostać opatrzone nazwą 
przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z 
adresem i nr telefonu z dopiskiem: „Dostawa samochodu typu SUV”. 

 
7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

 
1. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 23.01.2015r. do godziny 11.00 w administracji 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 
28-100 Busko - Zdrój, ul. Sądowa 9, II pi ętro pokój Nr 220. 
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) Otwarcie ofert nastąpi w administracji Zamawiającego w dniu 23.01.2015 r.                   
o godzinie 11.10 , pokój 202 
b) Otwarcie ofert jest jawne. 



 
8. Informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego             
z wykonawcami oraz przekazywania o świadcze ń                                       
i dokumentów. 
 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje oferenci 
przekazują faxem pod nr tel. 041 356-71-15 
Oferent lub Zamawiający przekazując informację lub dokumenty faxem, 
niezwłocznie potwierdza ją pisemnie. 

2. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami: 
Imię i Nazwisko: Anita Kozioł 

          Tel 041 356-71-24  FAX 041 356-71-15 
 
9. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie si ę kierował przy 
wyborze oferty 

 
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę zawierającą najniższą cenę.  
2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie                           

w formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto 
oferty. 

3. Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy załącznik Nr 1 
2. Oświadczenie załącznik Nr 2 
3. Projekt umowy załącznik Nr 3 
 
 
 
 
Busko-Zdrój,  13 stycznia 2015 roku.  
 
 

 
                                                          Teodozja Osińska 

            ….................................................... 
      podpis osoby uprawnionej 

 
 
 
 

 
 

 


