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Kobierzycki Oś rodek Sportu i Rekreacji (KOSiR) 
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    Załącznik nr 1 do  

Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji 

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej  

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR) 

 

Kobierzyce, dnia 13.09.2018 

 

Numer referencyjny: KOSiR/ZOF/11/2018                

    

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

na „ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZO - OSOBOWEGO” 

 

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej 

na zakup samochodu dostawczo - osobowego.  

 

Niniejsze Zaproszenie stanowi część procedury analizy rynku, o której mowa Regulaminie 

udzielania Zamówień Publicznych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 EURO 

prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiącego załącznik do 

Zarządzenia Dyrektora KOSiR z dnia 1 czerwca 2017r.  

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1) ZAMAWIAJĄCY:  Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą:  ul. 

Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce  tel. (071) 715 12 00. 
2) Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy prowadzone będzie wg. zasad 

określonych w niniejszym zaproszeniu. Integralną częścią niniejszego zaproszenia 

stanowi Formularz oferty i projekt Umowy.  

3) W związku z treścią art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. ze zm.) do niniejszego zamówienia nie 

mają zastosowania przepisy niniejszej ustawy.  

4) Ceny zaproponowane przez Wykonawców w formularzu oferty pozostają niezmienne 

przez okres trwania umowy. 

5) Osobą do kontaktu jest Krzysztof Nowak, tel. 691733972 , e-mail: sport.kosir@sport-

kobierzyce.pl 

6) Zamawiający zastrzega, że może unieważnić przeprowadzane rozpoznanie rynku bez 

potrzeby podawania przyczyn. 

 

2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA.  

1) Strony w toku postępowania porozumiewają się pisemnie. Dopuszczalna jest forma 

porozumiewania się faxem lub drogą elektroniczną (e-mailem).  

2)   Oświadczenia, dokumenty, wnioski, pytania oraz inne informacje uważać się będzie 

za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 

wyznaczonego terminu. 

 

mailto:sport.kosir@sport-kobierzyce.pl
mailto:sport.kosir@sport-kobierzyce.pl


   ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZO - OSOBOWEGO 

 2 

Kobierzycki Oś rodek Sportu i Rekreacji (KOSiR) 

ul. Dę bowa 20, 55-040 Kobierzyce   
   tel.: 71 715 12 00   email: sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl       www.sport-kobierzyce.pl  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup samochodu dostawczo - osobowego”. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie pracowników Kupującego z zakresu 

użytkowania samochodu oraz wsparcie instruktażowe poprzez ewentualne konsultacje, w tym 

telefoniczne, w okresie trwania gwarancji. 

Dostawca będzie również zobowiązany do przeprowadzania bezpłatnych przeglądów 

okresowych min. 1 przegląd/rok (max. 5 wizyt w ASO) w okresie trwania gwarancji. 

 

Samochód dostawczo - osobowy musi spełniać poniższe minimalne parametry techniczno-

eksploatacyjne:  

Rok produkcji 2018r.  

 

SILNIK 

 Minimalna moc nominalna silnika: 100 KM 

 Max. pojemność silnika 2000 cm³ 

 Min. pojemność silnika 1500 cm³ 

 Silnik 4-cylindrowy, wysokoprężny chłodzony cieczą 

 skrzynia biegów manualna 6-biegowa + bieg wsteczny 

 Norma emisji spalin Euro 6 

 Tempomat  

 Filtr cząstek stałych DPF służący zredukowaniu emisji składników spalin: cząstek 

stałych 

 Rodzaj paliwa – olej napędowy 

 Silnik 4-rzędowy 

 Emisja CO2 cykl łączony max. 140g/Km 

 

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 

 Rozstaw osi od 3000mm 

 Szerokość od 1800mm 

 Długość pojazdu od 4700mm 

 Liczba osi: 2 

 Nawis przedni od 890mm 

 Nawis tylny od 700mm 

 Wysokość max. bez ładunku od 1850mm 

 Rozstaw kół przednich i tylnych od 1500mm 

 

NADWOZIE/PODWOZIE 

 Zawieszenie przednie niezależne typu  McPherson, wahacze przymocowane do belki, 

amortyzatory teleskopowe hydrauliczne, sprężyny śrubowe asymetryczne i drążek 

stabilizujący  

 Zawieszenie tylne niezależne, sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe i drążek 

stabilizujący 

 Pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło zapasowe typu „dojazdowe” (felga stalowa 

+opona) 

 Obręcze stalowe 16 cali z oponami letnimi 195/60/R16 C. Rok produkcji opony 

zgodny z rokiem produkcji samochodu wraz z kompletem oryginalnych dekli 

(kołpaków) plastikowych 
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 Obręcze stalowe 16 cali z oponami zimowymi 195/60/R16 C. Rok produkcji opony 

zgodny z rokiem produkcji samochodu wraz z kompletem oryginalnych dekli 

(kołpaków) plastikowych 

 Kolor nadwozia: srebrny metalic 

 Homologacja ciężarowa z możliwością przewozu 5 osób 

 Pilot zdalnego sterowania centralnym zamkiem 

 Poduszka powietrzna kierowcy oraz pasażera 

 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości 

 Dzielona tylna kanapa 

 Fotel kierowcy z płynną regulacja oparcia, regulacją odcinka lędźwiowego i 

wysokości z podłokietnikiem 

 Pojedyncze siedzenie pasażera z regulacją oparcia 

 Hydrauliczne wspomaganie kierownicy 

 Czujnik temp. zewn. 

 Tylna drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne, przeszklone 

 Tylne gniazdo 12V 

 Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk 

 Powiększone tarcze hamulców przednich 

 Dywaniki gumowe na podłodze w pierwszym rzędzie siedzeń 

 Dywaniki gumowe na podłodze w drugim rzędzie siedzeń 

 Wykładzina gumowa antypoślizgowa w przestrzeni bagażowej  

 Elektrycznie sterowane szyby przednie oraz szyby tylne 

 Lusterka zewn. regulowane elektrycznie +składane + podgrzewane 

 Obrotomierz  

 Drzwi boczne przesuwne po stronie kierowcy oraz pasażera 

 Wzmocnione zawieszenie 

 Schowek zamykany na klucz 

 Światła do jazdy dziennej – halogenowe 

 Półka pod sufitem 

 Instrukcja obsługi w języku polskim 

 Zderzaki w kolorze nadwozia 

 Listwy boczne 

 Lusterka zewn. lakierowane 

 System ABS, ESP, EBD, ASR, MSR, ESC, HILL HOLDER 

 Przyciemniane tylne szyby 

 Przednie światła przeciwmgielne 

 Klimatyzacja automatyczna 

 Radio z ekranem min. 5cali + navigacja + tuner 

 Tylne czujniki parkowania  

  Boczne poduszki powietrzne 

 Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów 

 Sterowanie radioodtwarzaczem z kierownicy 

 Pakiet ubezpieczeniowy OC +AC+ NNW 

 Trójkąt + apteczka 

 Gwarancja 5 lat/ limit max. do 300tys. km 

 alarm 



   ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZO - OSOBOWEGO 

 4 

Kobierzycki Oś rodek Sportu i Rekreacji (KOSiR) 

ul. Dę bowa 20, 55-040 Kobierzyce   
   tel.: 71 715 12 00   email: sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl       www.sport-kobierzyce.pl  

 Centralny zamek z pilotem zintegrowanym w kluczyku 

 Komplet kluczyków samochodowych – min.2szt. 

 Zabezpieczenie antykradzieżowe Immobiliser 

 Hamulce tarczowe przód/tył (z przodu wentylowane) 

 Układ nawiewu powietrza z filtrem przeciwpyłowym i recylkulacją 

 Kamizelka odblaskowa 5szt. 

 Gaśnica 

 Hak holowniczy z modułem i gniazdem 13 pin,  

 Adapter gniazda przyczepy 13 na 7pin; 

 Pojazd przystosowany do ciągania przyczepy z hamulcem o DMC 1200-1500kg.  

 Tapicerka tkaninowa koloru ciemnego (min. szara) 

 Trójpunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami oraz z regulacją 

wysokości zamocowania dot. kabiny kierowcy – pierwszy rząd siedzeń 

 Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa dla przestrzeni pasażerskiej dla 2. rzędu - dla 

zewn. foteli z napinaczami  – dot. 2. rzędu siedzeń  

 Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach 

 Uchwyty do mocowania ładunku 

 Siedzenia w 2. rzędzie pojazdu dzielone ze składanymi oparciami, możliwość 

szybkiego złożenia 

 Plastikowa osłona chłodnicy z logo producenta auta 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 Reflektory halogenowe -  przód, tylne światła, 

 Światła do jazdy dziennej 

 Rozrusznik elektryczny 12 V 

 Natężenie prądu alternatora min. 100Ah 

 Akumulator o pojemności min. 60 Ah 

INNE 

 Zbiornik paliwa powyżej 45L 

 Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet dokumentów: 

wyciąg ze świadectwa homologacji sporządzony w języku polskim, karta pojazdu, 

instrukcja obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną oraz książkę serwisową 

wystawioną przez producenta samochodu, zaświadczenie o przeprowadzonym 

badaniu technicznym dla pojazdów samochodowych do 3,5t. 

 Gwarancja na 5lat/limit 300tys.km na warunkach nie gorszych niż w dołączonym do 

zapytaniu wzorze karty gwarancyjnej. 

 bezpłatny pakiet przeglądów okresowych (max.5 wizyt w ASO) w okresie trwania 

gwarancji (z uwzględnieniem materiałów eksploatacyjnych użytych wg. zaleceń 

producenta podczas wykonywania danego przeglądu serwisowego). 

 

Oferowany i dostarczony do siedziby Zamawiającego samochód musi spełniać minimalne 

wymagania techniczno-eksploatacyjne opisane powyżej i posiadać wymagane 

wyposażenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do opisania cech, parametrów technicznych i wyposażenia 

oferowanego przedmiotu poprzez wypełnienie, podpisanie i zamieszczenie w ofercie 

„Opisu oferowanego samochodu” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do załącznika 

nr 2. 
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Oferta na realizację zamówienia p/n:  

ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZO - OSOBOWEGO   

nr sprawy: KOSiR/ZOF/11/2018 

Nie otwierać przed 19.09.2018 r., godz. 12.15 

 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (umowy):   

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 

KRYTERIA OCENY OFERT:  

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował  kryteriami:  

Cena oferty (brutto) 

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a 

Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści 

3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub 

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że 

oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

4) Zamawiający poprawia w ofercie 

a) oczywiste omyłki pisarskie 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

 

W przypadku gdy okaże się, że nie  można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie przez niego 

określonym.  

 

6. SKŁADANIE OFERT: 

1. Oferty należy  przekazać: osobiście,  faxem,  e-mailem  lub przesłać pocztą* (W 

przypadku złożenia  oferty jedynie w formie pisemnej – osobiście lub pocztą, ofertę 

powinna być w zamkniętej kopercie z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i 

adresu Wykonawcy)tj:  

.

  

 

 

 

 

2. Składanie ofert do dnia 19.09.2018 r. do godz. 12:00 

3. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. 

Dębowa 20  

Uwaga: Oferty wraz z załącznikami złożone w formie skanu lub faxu Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć w oryginale (pocztą lub osobiście) do siedziby Zamawiającego 

do dnia podpisania umowy. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert jest niejawne. 
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5. Dostarczenie ofert na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Wykonawca powinien zapoznać się z całością, dokumentów, a następnie wypełnić wszystkie 

miejsca do tego celu wskazane w Formularzu Oferty.  

1) Wymaga się, by oferta była przygotowana na Formularzu Oferty w formie 

zapewniającej pełną czytelność jej treści.  

2) Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.  

3) Oferta powinna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli 

wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy 

zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do 

występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.  

4) Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych Wykonawca nie może skreślać, 

dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od 

Zamawiającego, jeśli miałoby to zmienić treść oferty. 

5) Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo 

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. 

6) Cenę ofertową na realizację całości przedmiotu zamówienia należy przedstawić w 

Formularzu oferty stanowiącym załącznik  do niniejszego Zaproszenia. 

7) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania (w tym podatek VAT), musi być 

podana w złotych polskich cyfrowo i słownie,  do dwóch miejsc po przecinku. 

8) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego. 

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8.WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA (*): 

1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

3) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności. 

2 Nie spełnienie na dzień otwarcia ofert któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i 

wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

9.  WYMAGANE DOKUMENTY: 

1) Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub ich kserokopie (w przypadku 

składania w formie pisemnej muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez 

osobę/y umocowane do podpisywania oferty) jako załączniki do Formularza Oferty :  

a. zaparafowany projekt umowy (sporządzony przez Zamawiającego) z adnotacją  

na ostatniej stronie „akceptuję” i podpisem Oferenta lub osoby umocowanej;  

b. dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów 

zawodowych lub handlowych; 

c. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia; 

2) W przypadku braku dokumentów wymienionych w pkt. 9 pkt 1) lub złożenia dokumentów 

w niewłaściwej formie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych 

braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty                    

3) Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek    lub 
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inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia ofert 

niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. O naniesionych poprawkach 

Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, oraz uzyskać jego zgodę na 

dokonanie poprawek, które nie dotyczą oczywistych omyłek. 

10. INNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1) Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4 

projektu umowy, podpisany przez Zamawiającego bez uwag, po dostarczeniu  oraz 

sprawdzeniu prawidłowości działania całości przedmiotu umowy, zgodnie z parametrami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.  

2) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 21 dni od daty dostarczenia  

do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, na 

podane przez Wykonawcę konto: ………………………………………………………….. 

3) Adresatem faktur VAT jest  Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Dębowa 20, 

55-040 Kobierzyce,                  NIP 896-13-08-068. 

4) Nabywcą faktury jest Gmina Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, 

NIP:8961308068; Płatnikiem faktury jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce. 

5) Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

11.INNE POSTANOWIENIA: 

1) Oferty niespełniające warunków określonych w zaproszeniu podlegają odrzuceniu. 

2) Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z 

punktu widzenia kryterium przyjętym w niniejszym zaproszeniu. 

3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny lub przeprowadzić 

ponowną procedurę udzielenia zamówienia. 

4) Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

5) Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej. 

6) Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

7) Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w Zaproszeniu. 

8) klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

 

 

 

Kobierzyce dnia 13.09.2018 r.                                                    ................................................ 
                                                                                                            (podpis dyrektora jednostki ) 
 

 

 
Załączniki : 

1) Formularz oferty  

2) Projekt umowy 

3) Karta gwarancyjna 

UWAGA: 

(*)      niepotrzebne skreślić 


