
 

 

 

 

    

 

    Dąbrowa Białostocka , dn. 02 lipca 2019 r. 

 

 

    

                                                ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia", ul. Solidarności 1 

16-200 Dąbrowa Białostocka, NIP 545-15-35-817 zwraca się do Państwa z prośbą 

o przedstawienie swojej oferty, zgodnie z poniższymi wymaganiami:  

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup fabrycznie nowego i nieużywanego (nie 

noszącego śladów użytkowania), bezwypadkowego samochodu osobowego. 

2. Charakterystyka samochodu:  

 kompletny, tj. obejmujący wszystkie elementy zgodnie z ofertą producenta w 

ramach poszczególnych standardów wyposażenia; 

 homologacja auta – 9 osobowe z możliwością przewozu jednej osoby na wózku 

inwalidzkim; 

 rok produkcji: min 2019; 

 ilość miejsc: 8+1, (siedzenia za kierowcą z możliwością szybkiego demontażu 

samochód przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim z 

najazdami); 

 silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem (o mocy  minimum 100 KM); 

 lakier nadwozia: metalizowany lub niemetalizowany czerwony lub szary ; 

 ABS; 

 autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe; 

 centralny zamek z pilotem; 

 elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne; 

 napęd na koła przednie lub tylne; 

 skrzynia biegów manualna; 

 ogrzewanie z nawiewami w całym przedziale pasażerskim 

 klimatyzacja z nawiewami w całym przedziale pasażerskim; 

 wspomaganie układu kierowniczego; 

 czujniki parkowania tył (ewentualnie kamera cofania); 

 regulacją wysokości fotela kierowcy, podłokietniki; 

 poduszki powietrzne min. kierowcy; 

 radioodtwarzacz z MP3; 

 układ blokady zapłonu (immobiliser); 

 przeszklenie całej tylnej części nadwozia;  

 wszystkie siedzenia wyposażone w trzy punktowe pasy bezpieczeństwa; 

 wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki; 



 

 

 

 

 wyposażenie w: pełnowymiarowe koło zapasowe, gaśnice, trójkąt, apteczkę, 

podnośnik, klucz do wymiany kół; 

 gwarancja na silnik podzespoły mechaniczne minimum 24 miesiące bez limitu 

kilometrów; 

 gwarancja na lakier minimum  36 miesięcy; 

 gwarancja na perforację nadwozia minimum 12 lat; 

3. Dostosowanie pojazdu: 

 Oznakowanie i wyposażenie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu 

osób niepełnosprawnych. 

 Dostosowanie do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim (szybki demontaż 3 

rzędu siedzeń). 

4. Termin realizacji – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

5. Kryterium wyboru oferty:  

a) Cena oferty brutto, 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny w przypadku, gdy nie 

będzie dysponował kwotą wystarczającą na sfinansowanie zamówienia. W ramach 

negocjacji możliwy  jest zakup dodatkowych akcesoriów, np. opon lub kół 

zimowych lub dodatkowego wyposażenia czy ubezpieczenia pojazdu; 

b) Dodatkowe ulgi lub propozycje mogące mieć istotny wpływ na koszty 

eksploatacji w okresie następnych 5 lat (np. bezpłatny serwis, promocyjny 

pakiet ubezpieczeniowy) 

 

6. Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Stowarzyszenia: 

Andrzej Kamliński  – tel. 85 7120 285, 502 243 292, stow.wtz.d@wp.pl  

7. Termin i  miejsce składania ofert: 

a) Termin do którego należy składać oferty: 10 lipca 2019 r. 

b) Formularz ofertowy można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia" WTZ, 

ul. Gen. N. Sulika 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka lub przesłać za pomocą 

poczty – z dopiskiem na kopercie  „oferta na dostawę samochodu do przewozu 

osób niepełnosprawnych" lub przesłać drogą elektroniczną (ofertę należy 

przesłać w formie skanu z podpisem upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) na adres: stow.wtz.d@wp.pl   

8. Ofertę należy złożyć wg załączonego formularza ofertowego we wskazanym 

terminie. Treść zapytania wraz z załącznikami może zostać wysłana mailem 

na prośbę oferenta jest też dostępna na stronie www.stow-wtz.pl w zakładce 

zamówienia . 

9. Załączniki do zapytania ofertowego:  

a) formularz ofertowy        -    załącznik nr 1 

b) wzór umowy                     -    załącznik nr  2  

 

 

 

        .................................................. 

                                                                                                                           podpis  

mailto:stow.wtz.d@wp.pl
mailto:stow.wtz.d@wp.pl
http://www.stow-wtz.pl/


 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy 

 

............................................                                                    …………,      …………………               

/Nazwa, adres, telef., 

 faks, e-mail Wykonawcy  

FORMULARZ OFERTOWY 

Do  

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych "Radość Życia",  

ul. Solidarności 1 

16-200 Dąbrowa Białostocka 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w formie 

zapytania ofertowego na dostawę  zakup samochodu 9 – osobowego z możliwością przewozu 

1 osoby na wózku inwalidzkim.   

 

1 Oferujemy zakup nowego samochodu osobowego, zgodnie z wymogami określonymi 

w zapytaniu ofertowym, tj. samochód osobowy marki ……………… , model 

…………… - nadwozie typu ……………. , rok produkcji ………… o dopuszczalnej 

masie całkowitej do ………… kg , posiadający fabryczną homologację auta bazowego 

– bus ……osobowy dostosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim z 

oznakowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych  

za cenę ......................... zł netto za + 23%VAT tj. ................................. zł brutto, słownie 

……………………………………………………………………………………………. 

2 Do oferty załączmy dane techniczne pojazdu, które nie mogą być gorsze niż 

wskazane w Zapytaniu ofertowym; 

3 Ponadto oświadczamy, iż: 

a) udzielamy następującej gwarancji na oferowany pojazd; 

 gwarancja podstawowa:   …………………. (minimum 2 lata); 

 gwarancja na perforację nadwozia:  ………………… (minimum 12  lat ); 

 gwarancja na powłokę lakierniczą: …………………….. (minimum 3 

lata); 

b) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową 

realizacją zamówienia; 

c) akceptujemy termin i warunki realizacji zawarte w opisie przedmiotu zamówienia  

i wzorze umowy; 

d) akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy; 

e) nie wnosimy zastrzeżeń do wzoru umowy dołączonego do Zapytania ofertowego; 

f) w przypadku przyznania nam realizacji zamówienia wynagrodzenie płatne będzie 

na rachunek bankowy Nr .........................................................................................; 

g) oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od 

terminu składania ofert. 

 
...................................... 

/podpis Wykonawcy/ 
 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy 

 

Umowa Nr ……………………………. 

zawarta w dniu ……………….. w ………….. 

pomiędzy Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia", ul. 

Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka 

zwaną dalej „Kupującym”, którą reprezentuje: 

………………………………   - ………………………..  

a  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

z  siedzibą: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………………………. ,  

REGON: ……………………………………………… wpisanej 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

zwanym w dalszym tekście „Sprzedający” reprezentowanym przez:  

………………………………………………………………………………………………… 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż 30 000 euro (netto) na dostawę samochodu 9 

osobowego dostosowanego do przewozu 1 wózka inwalidzkiego na potrzeby Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej , zostaje zawarta umowa o następującej treści. 

 

 

§ 1 

a) Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje na potrzeby  Stowarzyszenia Na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” jeden fabrycznie nowy samochód osobowy 

marki ………….. Model ……………………….., rok produkcji ………, o parametrach 

technicznych i wyposażeniu opisanym w załączniku nr 1 do umowy. 

b) Wykonawca gwarantuje, iż samochód odpowiada wymaganiom polskich norm oraz 

gwarantuje jego dobrą jakość.  

c) Wykonawca oświadcza, że samochód wskazany w ust. 1 nie jest obciążony prawami 

osób trzecich.  

d) Odbiór samochodu nastąpi w siedzibie wykonawcy. Wykonawca zapewni przeszkolenie 

osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji. 

e) Wykonawca w przypadku siedziby w odległości powyżej 100 km od siedziby 

zamawiającego zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia samochodu.  

f) Dostarczenie samochodu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego nastąpi na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego. 

g) Odbiór samochodu zostanie dokonany na podstawie bezusterkowego protokołu 

końcowego odbioru przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu Stron. 

h) Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data podpisania przez Strony 

bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

i) Dostarczenie – odbiór  samochodu nastąpi w terminie …………………….. r. 



 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy wynosi ……………. PLN 

(słownie: …………………………………………………………………………..) brutto.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość wydatków ponoszonych przez 

Zamawiającego na realizację umowy.  

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie kosztów oraz brak rozpoznania zakresu  umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

5. Należność, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy po podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 7, w terminie  30 dni od otrzymania  

faktury VAT.  

6. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Strony bezusterkowego 

protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.  

7.  Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§ 3 

 Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny 

od wad.  

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres 

liczony od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru 

przedmiotu umowy:  

1) …… lata gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie samochodu liczone od dnia 

zakupu – bez limitu kilometrów ; 

2) …… lata gwarancji na powłoki lakiernicze ; 

 

3) ……. lat gwarancji na perforację nadwozia. 

 

 

3. Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania napraw gwarancyjnych i przeglądów 

pogwarancyjnych w autoryzowanych stacjach obsługi oferowanej marki  

miejscowościach w promieniu do 100 km, licząc od siedziby zamawiającego. 
 

4. Pozostałe warunki gwarancji przyjmuje się według ogólnych zasad określonych przez 

Wykonawcę dla danej marki pojazdu. 

5. Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 12 miesięcy liczony od daty podpisania 

przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

 

 

 

 



 

 

 

 

§ 4 

a) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną: 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego § 2 ust. 1 w przypadku zwłoki w 

wykonaniu przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki; 

b) Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zastrzega 

sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu wykonania przedmiotu 

umowy nie rezygnując z kar umownych i odszkodowania. 

c) W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu 

umowy w drugim wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

odstąpienia od umowy. 

 

 

 

 

 

§ 5 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

3. We wszystkich kwestiach spornych, które mogą powstać w związku z niniejszą umową 

właściwy miejscowo do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny w …………………. 

4.   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik 1 do umowy 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy, z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych 

w toku postępowania. 
 

Wskazania marki, modelu i typu oferowanego samochodu  

oraz jego parametrów 

 

 

marka:  

model:  

typ: 

Parametry techniczno – użytkowe fabrycznie nowego pojazdu 9 miejscowego z możliwością 

przewożenia jednej osoby na wózku inwalidzkim, wyposażony i oznakowany do przewozu 

osób niepełnosprawnych. 
 

 

    L.p. 
Parametr Wymagania 

 

Oferowane 

1.  Rok produkcji   2019  

2.  Kolor lakieru Czerwony/szary  

3.  Napęd na przednią oś wymagane  

4.  Rodzaj silnika  Wysokoprężny   

5.  Moc maksymalna min. 100 KM  

6.  Średnie zużycie paliwa (wg 

danych katalogowych) max. 8l  
 

7.  

Ilość miejsc: 8+1 ( siedzenia za 

kierowca z możliwością 

szybkiego demontażu) 

dostosowany do przewozu 

wózka inwalidzkiego 

wymagany 

 

8.  Regulacja wysokości fotela 

kierowcy, podłokietniki wymagany 
 

9.  Szyby atermiczne wymagany  

10.  Auto-alarm fabryczny wymagany  

11.  
Centralny zamek wymagany  

12.  ABS  wymagany  

13.  Poduszka powietrzna kierowcy 

i pasażera 
wymagana 

 

14.  Skrzynia biegów 
Min. 5-cio biegowa mechaniczna 

– manualna 

 

15.  Okres gwarancji mechanicznej min. 2 lata bez limitu km  

16.  Gwarancja na lakier Min. 3 lata  

17.  Gwarancja na perforację Min 12 lat  

18.  Elektroniczna blokada odjazdu 

(immobiliser lub równoważny) 
wymagany 

 

19.  Radioodtwarzacz + 4 głośniki wymagany  



 

 

 

 

20.  Czujniki parkowania tył 

(ewentualnie kamera cofania) 
wymagany 

 

21.  Wspomaganie układu 

kierowniczego 
wymagane 

 

22.  
Drzwi boczne przesuwne do 

przedziału pasażerskiego 

tylnego po prawej stronie  

wymagane 

 

23.  

 

Dodatkowe ogrzewanie 

przedziału pasażerskiego z 

nawiewem 

wymagane 

 

24.  Podłoga wyłożona wykładziną 

gumową antypoślizgową 
wymagane 

 

25.  
Uchwyt przy drzwiach 

bocznych ułatwiający 

wsiadanie 

wymagany 

 

26.  Oświetlenie przedziału 

pasażerskiego 
wymagane 

 

27.  Przeszklenie pełne pojazdu wymagane 
 

28.  Trzypunktowe pasy 

bezpieczeństwa 
wymagane 

 

29.  
Klimatyzacja min. Manualna z 

nawiewami w przedziale 

pasażerskim 

wymagany 

 

30.  Elektryczne i podgrzewane 

lusterka 
wymagany 

 

31.  

Wyposażenie w 

pełnowymiarowe koło 

zapasowe, trójkąt, lewarek, 

gaśnicę, klucz do wymiany kół 

wymagany 

 

32.  
Oznakowanie zewnętrzne 

pojazdu (przewóz osób 

niepełnosprawnych) 

wymagany 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 

 


