
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 - ZAKUP AUTOBUSU  

  

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2016  bez zastosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

,,Zakup i dostawa autobusu nim.18 ( 17 + 1) max 21 (20 + 1) osobowego do przewozu osób 

niepełnosprawnych w tym z dwoma miejscami przystosowanymi do przewozu osób na wózku 

inwalidzkim”. 

 

II.  NAZWA  I   ADRES   ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w 

Jabłonce,  34-480 Jabłonka, ul. Tetmajera 4 . 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: w terminie do 15 marca 2017 r.  

 

IV. Zastrzeżenia: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany rozpoczęcia realizacji zamówienia jeżeli 

wystąpią przyczyny od niego niezależne nie znane w chwili publikowania zapytania 

ofertowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia żadnego z oferentów bez podawania 

uzasadnienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w 

przypadku wpływu identycznych ofert. 

 

V. Kryterium oceny ofert: 

Cena 100 % 

  

VI. Inne istotne warunki zamówienia: 

Warunek udziału w postępowaniu : 
1. Dokument potwierdzający uprawnienie do występowania w obrocie prawnym(np. wypis z 

CEIDG lub KRS). 

 

VII. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Przedmiot zamówienia:   

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu.        

1. Specyfikacja techniczna :     
o Rok produkcji 2016-  autobus fabrycznie Nowy. 

o Silnik diesel ( olej napędowy) o pojemności  minimalnej  2000 cm³. 

o Moc silnika minimalna-  125 KM. 

o Norma euro; min 5. 

o Skrzynia biegów –– manualna, 6 biegowa. 

o Minimalna wysokość wewnątrz pojazdu 180 cm. 

o Liczba drzwi – 4/5. 

o Liczba miejsc – minimum  18 ( 17 + 1) max 21 (20+ 1) z opcją umożliwiającą łatwy 

demontaż max 4 foteli w celu stworzenia dwóch stanowisk do przewozu osób na 

wózkach inwalidzkich ( min szer. wózka 75 cm.) z atestowanymi mocowaniami na 



wózki i kompletem pasów do mocowania wózków inwalidzkich + pasy biodrowe 

zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim .  

o Miejsce na wózki: min 130 cm. przestrzeni za siedzeniami . 

o Najazdy aluminiowe teleskopowe z zabezpieczeniem antypoślizgowym do 

wprowadzania wózka. 

o Homologacja na autobus – samochód ma spełniać wszystkie warunki techniczne  dla 

autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych , a jego wyposażenie 

ma być zgodne z aktualnymi przepisami prawa o ruch drogowym. 

o Drzwi boczne przesuwne lub otwierane hydrauliczne z uchwytami ułatwiającymi 

wsiadanie do autobusu. 

o Oznakowanie pojazdu iż samochód jest wykorzystywany do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

o Pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach . 

o Układ ABS dla 4 kół. 

o Układy bezpieczeństwa HSA, LAC, EBA, EBW, RSC lub równoważne. 

o Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera z przodu pojazdu. 

o Wspomaganie układu kierowniczego. 

o Ogrzewana przednia i tylna kabina. 

o Klimatyzacja manualna lub automatyczna przód/tył. 

o Czujniki parkowania przód/tył. 

o Lakier metalizowany /niemetalizowany preferowany kolor biały lub srebrny, inny do 

uzgodnienia z zamawiającym. 

o Ogrzewana szyba przednia. 

o Ciemne szyby w części tylnej. 

o Immobiliser . 

o Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. 

o Elektrycznie sterowane szyby przednie + zdalnie sterowany zamek centralny . 

o Tylne koła bliźniacze. 

o Koło zapasowe. 

o Radio CD//MP3+ Bleuetooth wraz z głośnikami również w kabinie pasażerskiej. 

Pozostałe warunki:  
o Minimalny okres gwarancji na cały samochód bez limitu kilometrów – 2 lata. 

o Minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą – 3 lata. 

o Minimalny okres gwarancji na perforację nadwozia – 10 lat. 
 

VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH 
1. Do składanej oferty, oferent winien dołączyć: 

   1) Formularz oferty  (oryginał)–  (Zał. Nr 1) ma być: 

– opatrzony pieczątką firmową, 

– posiadać datę sporządzenia,  

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, numer telefonu, 

– podpisana czytelnie przez wykonawcę  

–  cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia. 

   2) Dokument (kopia) potwierdzający uprawnienie do występowania w obrocie prawnym(np. 

wypis z CEIDG lub KRS). 

   3) Specyfikacja techniczna oferowanego pojazdu . (Zał. Nr 2) 

   4) Projekt umowy (Zał. Nr 3) – zaakceptowany przez Wykonawcę. 

 

 

 



IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 02. 12. 2016 r. do godz. 12:00 (data wpływu do 

PSONI Koło w Jabłonce) w jeden z podanych poniżej sposobów: 

  1) Pocztą, kurierem na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną - Koło w Jabłonce,  34-480 Jabłonka, ul. Tetmajera 4. 

   2) Osobiście w sekretariacie jednostki.   

2. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. 

3. Ocena ofert nastąpi w dniu  02.12. 2016 r.  o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego. 

4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej: 

www.barka.jablonka.pl 
 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany telefonicznie. 

 

5. Szczegółowe informacje związane z wszelkimi formalnościami, jakie powinny zostać 

dopełnione w celu zawarcia umowy oraz w  zakresie realizacji zamówienia udziela: Pani 

Zofia Palenik . tel./fax (18) 265 24 90 

 

 

      Palenik Zofia – przewodnicząca Zarządu Koła 

                                                                       Zachwieja Katarzyna – sekretarz Zarządu Koła 

……25.11.2016…                                                          ……………………………. 

             Data                                                                                    Podpis    

             (Kierownika/Zamawiającego) 

 

 

 
 
 
 

 
 


