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URzĄD
żrotucl śnóotĄDowrJ w GlżycKu

u!. Łuczońsko 5
11-500 GiĄcko

NlP: B45 18 64 675
REGON:000ó8ó990
lden|ffikotor: 000ó8ó990
te!./fox (B7) 42B 5ó 51
E-moiI: urzod @ciz.uz§.gov.p|
hiip://www. giz.uzs.9ov.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w po§tępowoniu o wortoŚci poniżej 30 000 euro

Uzqd ŻeglugiŚródlqdowejw GiĄcku, dziołojqc joko Zomowiojqcy zoproszo do złożenio oferty no
dostowę fobrycznie nowego somochodu osobowego z nopędem elektrycznym lub hybrydowym
Hyundoi loniq lub równowożny.
Znok sprowy: GŻ-226-o5 l 1 B

l. ZAMAWIAJĄCY:
URZĄD ŻroluclŚnooąoowEJ W G|ŻYCKU
ul. Łuczońsko 5
l i -500 Giżycko
N!P: B45 18 64 675
REGON:000ó8ó990
ldentyfikotor: 000ó8ó990
ll. PRzEDMloT zAMóWlENlA:

Somochód osobowy z nopędem elektrycznym lub hybrydowym.
l1.1.1 ) Rodzoj zomowienio: dostowo
l1.1.2) Określenie pzedmioiu oroz wielkości izokresu zomówienio
Zokres zomówienio obejmuje dostowę fobrycznie nowego somochodu osobowego. zgodnie ze
szczegółowym opisem pzedmiotu zomówienio, stonowiqcym zołqcznik nr 2 do niniejszego
zopytonio ofertowego.
l1.1.3) Wspólny Słownik Zomówień (CPV):
34l l0000-1 Somochody osobowe
341 ĄĄ900-7 Pojozdy elektryczne
lll. czAs TRWANIA zAMóWlENlA: dostowo somochodu do 31.10.20lB r.
!V. TRYB UDzlEtENlA zAMóWlENIA:

PowyŻsze zopyionie prowodzone jest bez zostosowonio rygorów usiowy z dnio 29 sIycznio 2aO4 r.
Prowo zomówień publicznych, ij. no podstowie oń. 4 pkt B ustowy, który stonowi, iż ustowy nie
stosuje się do zomówień i konkursów, ktorych wońośc nie pzekroczo wyrożonej w złotych
równowortoŚci 30 000 euro oroz w trybie ort. 47 ustowy z dnio 2Z sierpnio 2oO9 o finonsoch
publicznych.
V. KRYTERIA OCENY OFERT:

Nojnizszo ceno - woriość procentowo kryterium = 1OO%. Ceno oferty jest cenq ryczołtowqw zokresie ceny jednostkowej zowierojqcej spzedoż i dostowę. Wykonowco określi cenę
cołkowitq oferty bruito dlo pzedmiotu zomówienio wg pkt 3 Formuloao ofertowego - podo
cenę netto, do którejdoliczy noleżny podoiek VAT.
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WARUNK| PŁATNoŚcl:
PłatnoŚĆ wynagrodzenia należnego \Ąr!konawcy będzie dokonana pzelewem z dołu,
w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na konto \Ąrlkonawcy
wskazane w faktuze.
\Atlkonawca ma prawo wystawić fakturę pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego
protokołu odbioru końcowego.

TERMIN SKŁADAN|A OFERT: 18.09.2018 r., godzina: 10.00

TERMIN ZWĄZANIA OFERTĄ: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofeń)

t N FORMAC.I e..nO Ul ru lSTRACYJ N E :

Wszelkie pytania prosimy kierować wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem drogi
elektronicznej na adres: m.caban@giz. uzs. gov. pl lub urzad@giz. uzs. go, pl
Oferty w formie pisemnej należy składać na adres ZamawiĄącego: Adres podany w nagłówku
niniejszego zapytania ofeńowego. Ofeńy na|eży opakować w kopeńę, zaadresowaó na adres
ZamawiĄącego iopisac: Ofeńa na dostawę samochodu osobowego.
Składanie ofert jako wypełnionego i podpisanego skanu formulaza ofeńowego odbywac się może
za pośred nictwem poczty elektron icznej na ad res: urzad@giz.uzs. g ov. pl
OfeĄ należy spoządzic według wzoru formu|aza ofeńowego (stanowiącego załącznik nr 1).
Osoba odpowiedzialna za kontakt z \Alkonawcami: Mateusz Caban tel. 508 552 7gg, e_mail:
m.caban@oiz. uzs.oov. ol
Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotycząca pzedmiotowego
zamowienia: http://www. giz. uzs, gov. ol

POZOSTAŁE INFORMAGJE:
Oferta powinna zostać podpisana pzez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.
Zamawiający zastrzega możliwośó unieważnienia postępowania na raŹoyń jego Ótapie bez
Podania pżyczyny, pzed i po terminie otwarcia ofert, a także po dokonaniu wyboru oferty
najkozystniejszej,
Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do zawarcia Umowy ani tez do realizacji dostawy.
ZamawiĄący rozpatzy oferty pod kątem ewentualnych środkow, jakie będą pozostawać w jegb
dyspozycji.
Zamawiający zastzega sobie możliwość negocjacji, dodatkowych uzgodnień, jak również
odstąpienia od części i/lub całości realizacji zamówienia.
Dopuszcza się składanie ofeń równoważnych.
7amawiający zastzega sobie możliwość wnioskowania do \Ąń7konawcow o doprecyzowanie
składanych ofeń, ustalen ia szczegołowych waru n ków dostawy.
cena ofeĘ jest ceną ryczałtową w zakresie całego pzedmiotu zamówienia.
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Załączntki:
1. Formulaz ofertowy
2. Opis pzedmiotu zamowienia

Załączniknr 1

Vl,



FORMULARZ OFERTY

9BąD Ż_E_9LUG]ŚRÓDLĄDoWEJ WGlŻYcKU, ul. Łuczańska 5, 11-500 Giźycko, NlP: 845 18 64675
REGON: 000686990, ldentyfikator: 000686990

Nazwa (firma):

Adres:

Nlp:......... ........KRS:

Adres e-mail:

Telefon:

Osoba do kontaktu zZamaw)ającym:

W odPowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie dostawy samochodu osobowego

:J3:f;::fr.:'::,flur.r, 
lub hybrydowym, oferuję (podac mooe[ typ

Gena brutto:.,....... .......zł

(słownie: .. złotych)

Cena netto: ... ... ... ... ... .,. zł

(słownie: .......:. ..złotych)

Cenazwiera podatekvAT.........(o/o), tj. kwotę ,,,,,,.zł

(słownie: .. złotych)

4. OŚwiadczamy, źe powyższa cena zawiera koszt ubezpieczenia oraz gwarancji i dostawy.
5, OŚwiadczamy, iż zapoznaliśmy się z niniejszym zapytaniem ofeńowym, akóeptujemy wszystkie

warunkiw nim zawarte i nie wnosimy zastżeżeń.
6, lnformujemy, że najbliższe autoryzowane punkĘ senłisu znajdują się: (podać adresy, telefony)
1)
2)
7. UryaŻamy się za zwiąanych niniejszą ofertąpzez czas wskazany w Zapytaniu ofeńowym, tj. 30

dni od upływu ostatecznego terminu na składanie ofeń.
8. Potwierdzamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego

postępowania.
9. OŚwiadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje, niezbędne do pzygotowania

niniejszejofeĄ
10. Akceptujemy warunki płatności, określone w zapytaniu ofertowym.
11. Zobowiązujemy się dostarczyć pzedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez

Zamawiającego w Giżycku, po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca dostawy.

adres e-mail.

Pieczęc i podpis \Ą|konawcy



Załączniknr 2

URzĄD
żrclucl śnooląociwEJ w GżycKu

uI. Łuczańska 5 f 1-500 Giżycko

SPECYFlKACJA

samochód osobowv szt. 1 Hvundai lonio lub równowairlrl
Dane ogólne
Rok produkcji 2018 - samochód nowy, nieużywany,

niezareiestrowanv
llość miejsc samochód pzewidziany do rejestracji jako

osobowy dla przewozu 5 osob
nadwozie 4l5 drzwiowe
kategqlia prawa jazdy B
kolor nadwozia srebrny / odcienie szarości l biały
pojemność zbiornika paliwa minimum 40l
minimalny rozstaw osi 2500 mm
minimalny rozstaw kół pzód / tvł 1500 mm
maksymalna długośc samochodu 4600 mm
maksymalna szerokośc samochod u 1900 mm
pojen!!,!ość bagażnika minimum 400 l (bez składania tylnei kanapv)
Silnik
rodzaj silnika elektryczny lub hybrydowy w oznaczeniu

handlowym
norma emisji spalin min. Euro 6
emisja CO2 maksimum 1 50 g/km
pojemność skokowa silnika (cm3) min 1580 cm3
moc łączna silników minimum 140 KM (102kW
Układ napędowy
skzynia biegów automatyczna
napęd na pzednią oś
układ kierowniczy wspomaganie układu kierowniczeqo
kolumna kierownicy regulacja kolumny kierownicy w dwóch

płaszczyznach
Bezpieczeństwo
poduszki powietzne przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i

pasazera, boczne poduszki powietzne dla
kierowcy i pasażera

Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe wszystkich siedzeń z napinaczami,
czujn ik kontrol i zapięcia pasów bezpieczeństwa
min. w l zędzie

System kontroli trakcji - zapobiegający blokowaniu kol podczas
hamowania (ABS)
- system stabilizacji toru jazdy (ESP)
- system kontroli trakcjiASR lub równoważne

lusterka boczne sterowane elektrycznie / składane
zabezpieczen i a dźwi ę kowe - autoalarm

- tylne czuiniki parkowania
koła - samochód na oponach letnich (klasa średnia) na

felgach aluminiowych, minimum 17 cali
- komplet opon wraz z felgami aluminiowymi (w
takim samym rozmiaze jak koła letnie)
- dojazdowe koło zapasowe

lnne trójkąt odblaskowy, apteczka samochodowa
<godna z normą UE:DlN 13164, qaśnica

Wyposażenie minimalne
fotele reg ulacja wysokości fotela kierowcy



Szyby - elektryczne sterowanie szyb pżednich
- ogrzewanie tylnej szyby, wvcieraczka

dywaniki gumowe oraz materiałowe (komplet)
światła - światła do jazdy dziennej LED

- światło stop, min. jedno dodatkowe (tzecie)
klimatvzacia automatyczna
gniazdo 12V / USB
centralny zamek - zdalnie sterowany pilotem

- elektroniczne zabezpieczeniem pzed
uruchomieniem (immobiliser)
- alarm sterowany z oryginalnego kluczyka
- dwa kompletv kluczvków

radio radioodbiornik fabryczny, nawigacja min. 7,0 cali,
bezpzewodowa komunikacja krótkiego zasięgu
(system bluetooth)

tapicerka, siedzenia - siedzenie kierowcy z regulacją wysokości
- kolor tapicerki - ciemny l czarny / odcienie
szarości
- siedzenia z Eko-skóry

Dodatkowe ryymagan ia, informacje
auto ubezpieczone AC, OC, NW, Assistance
gwarancJa - minimum 36 miesięcy bez limitu kilometrów na

silnik, zawieszenie, karoserię, układ hamulcowy
- minimum 8 lat na akumulator litowo - ionowy

termin dostawv do 31.10.2018 r.

Miejsce doslawy siedziba zamawiaiaceqo. Giżvcko
koszt gwarancji i ubezpieczenia, dostawy i

rozładunku we wskazanvm mieiscu
zawańy w cenie, ponosi wykonawca

ZamawĘący dopuszcza zastosowanie rozwięań rownoważnych w odniesieniu do poszczegolnych, wyżej
wymienionych parametrów.

V§konawca w ramach pzedmiotu zamówienia zobowiąany będzie do spoządzenia umowy kupna -spzedaży w formie pisemnej uwzględniającej wszystkie wymagania niniejszego zapytania oieńowego.
lntegralną częścią umowy będzie zapytanie ofeńowe wraz z załącznikami oraz oferta \Ąkonawcy

Spoządził:
Mateusz caban
mł. inspektor nadzoru nad zeglugą EKToR


