
OiN.033.SZP.31.2018                                                                                            Kozienice, dnia 11.10.2018 r. 
 
                                      
                                                       

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 
 

Powiat Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup 
„Zakup 9 osobowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 
w tym na wózkach inwalidzkich, w ramach likwidacji barier transportowych w Powiecie Kozienickim 
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opactwie”. 
 
/Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych stosownie do postanowień art. 4 pkt. 8 ustawy  
(tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.)/ 
 
1. Zamawiający:  

 
 Powiat Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice, NIP: 8121907683, REGON: 

670223155, www.kozienicepowiat.pl. 
  

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup jednej sztuki fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu typu 
mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, 
w ramach likwidacji barier transportowych w Powiecie Kozienickim dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Opactwie według minimalnych parametrów technicznych oraz warunków gwarancji 
i serwisu jak poniżej.  

 
Wymagania techniczne:  
1) Rok Produkcji – min. 2018 r., 
2) Rodzaj paliwa – DIESEL,  
3) Norma emisji spalin – min. EURO 6,  
4) Minimalna moc silnika – 100 KM,  
5) Minimalna pojemność jednostki napędowej – 1.6 litra, 
6) Typ nadwozia – „Mikrobus”,  
7) Zbiornik paliwa minimum 60 litrów,  
8) Drzwi tylne dwuskrzydłowe lub klapa, w szybie tylnej likwidacja martwego punktu, 
9) Wspomaganie układu kierowniczego,  
10) Drzwi boczne przesuwane z prawej strony, 
11 Kolor nadwozia w odcieniach kolorów  brązu lub ciemnej zieleni lub szarego lub granatowego, 
12) Manualna skrzynia biegów – minimum 5 biegów, 
13) W przypadku tylnych drzwi otwieranych na boki w górnej tylnej części pojazdu dodatkowe światła 
awaryjne. 
 
Minimalne wymogi bezpieczeństwa:  
1) Układ ABS,  
2) Minimum 2 poduszki powietrzne.  
 
Minimalne wyposażenie:  
1) Komputer pokładowy,  
2) Zdalnie sterowany centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz + 2 kluczyki, 
3) Regulowana kolumna kierownicza, 
4) Elektrycznie sterowanie szyb w kabinie kierowcy (w obydwu drzwiach kabiny), 
5) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, 
6) Szyby kabiny pasażerskiej – przyciemniane, 
7) Fotel kierowcy z regulacją wysokości odcinka lędźwiowego oraz podłokietnikiem,  
8) Gniazdo 12V na desce rozdzielczej,  
9) Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia lub czarne, 
10) Pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe,  
11) Komplet opon zimowych na felgach stalowych, 



12) Klimatyzacja oraz ogrzewanie obejmujące kabinę kierowcy oraz kabinę pasażerską, 
13) Radio obsługujące format mp3 + 4 głośniki (2 w kabinie kierowcy, 2 w kabinie pasażerów), 
14) Pierwszy rząd siedzeń w kabinie pasażerskiej w układzie 2+1 – dwuosobowe siedzenie oraz 
jednoosobowe siedzenie odchylane, 
15) Drugi rząd siedzeń - siedzenia trzyosobowe, z możliwością łatwego i szybkiego demontażu, 
16) Podłoga wyłożona w kabinie pasażerskiej zmywalną matą gumową, 
17) Czujnik cofania z sygnalizatorem, 
18) Nawigacja. 
 
Wymagania zabudowy specjalnej:  
1) Szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego, 
2)  Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem "inwalidzi", 
3) Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn, 
4) Pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim, 
5) Najazdy aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową, 
6) Dostawca wraz z dokumentami pojazdu dostarczy Zamawiającemu dokumenty homologacyjne 
dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach 
inwalidzkich. 
 
Wymagana minimalna gwarancja producenta:  

        1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum:  
 24 miesięcy lub 100.000 km gwarancji ogólnej na samochód wraz z wyposażeniem,  
 120 miesięcy gwarancji na nieprzerdzewienie nadwozia, 
 2 lata gwarancji na lakier.  

        2) Wymagania dotyczące serwisu:  
 dostępność serwisu – autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się maksymalnie 100 km 

od siedziby Zamawiającego.  
        3) czas usunięcia usterki – w najkrótszym możliwym terminie, bez zbędnej zwłoki, 

 
Zakup jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” w obszarze D”. 

 
3. Termin realizacji zamówienia: 

Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązuje 
się do dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z fakturą VAT w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 25 lutego 2019 roku. 
Przedmiot zamówienia będzie dostarczony bezpośrednio do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
 

4. Kryterium wyboru propozycji cenowej:  
Kryterium wyboru propozycji cenowej w niniejszym postępowaniu jest najniższa cena za całość 
zamówienia – 100%. 
Wykonawca składa propozycję cenową na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana i podpisana z nim umowa (załącznik nr 2), będzie 
związany postanowieniami niniejszego zaproszenia cenowego, umowy oraz oferty przez siebie złożonej. 

 
5. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do dnia: 19.10.2018 r. do godz. 
11.00 drogą e-mail’ową /skan oferty wraz z załącznikami podpisany oraz opieczętowany przez osobę/y 
uprawnioną/e/ na adres: zamowienia@kozienicepowiat.pl. W tytule e-mail’a należy wpisać: 
 
„Oferta na „Zakup 9 osobowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, w ramach likwidacji barier transportowych 
w Powiecie Kozienickim dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opactwie”. 
 
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała 
procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 



6. Płatność za realizację zamówienia: 
Płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona przelewem na rachunek 
Wykonawcy ze środków Powiatu Kozienickiego w ciągu 14 dni od dostarczenia przedmiotu zamówienia 
oraz faktury VAT. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania 
przyczyny. 
 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1) 
2. Wzór umowy (zał. nr 2) 

 
 
 
 

   _________________ 
Zamawiający 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 /Formularz Ofertowy/ 
....................................................... 
(miejscowość i data) 
 
...................................................... 
(pieczęć i adres wykonawcy) 
                                                                                       
 

OFERTA  CENOWA 
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Zakup 9 osobowego samochodu 
typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach 
inwalidzkich, w ramach likwidacji barier transportowych w Powiecie Kozienickim 
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opactwie” z dnia 11.10.2018 r. 
/OiN.033.SZP.31.2018/ oferuję realizację przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości: 
 

 cena netto: .............................zł., 

 słownie: ............................................................................................................zł. 

 cena brutto: ............................zł.,   

słownie: .............................................................................................................zł. 

 zastosowana stawka podatku  VAT: .............%. 

 
 
 

Oświadczamy, iż: 
 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz 
dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia, 

2. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotowego 
zamówienia, 

3. zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej warunki umowy akceptujemy i zobowiązujemy się, 
w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy 
na warunkach w niej określonych oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie warunki wymienione w opisie przedmiotu 
zamówienia określonym w przedmiotowym zapytaniu cenowym i taki zostanie dostarczony 
Zamawiającemu, 

5. zaoferowana przez nas cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, 

6. uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert (bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert), 

7. wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik 
nr 2 do zapytania cenowego, 

8. akceptujemy postanowienia umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania cenowego 
i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, 

9. zapoznaliśmy się z zapytaniem cenowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty, 

10. Realizację całości zamówienia zobowiązuję się wykonać w terminie najpóźniej do dnia 25 lutego 
2019 roku. 

 
 
 

_________________________ 
                                                                                     (podpis i pieczątka Wykonawcy) 



Załącznik Nr 2 /Wzór Umowy/ 

Umowa Nr 1.OiN.033.SZP.........2018 
zawarta w dniu ……………………….. r. w Kozienicach pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą 
w Kozienicach, 26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, NIP: 8121907683, REGON: 670223155, 
www.kozienicepowiat.pl reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego, w imieniu którego 
działają: 
 

 Andrzej Jung  -  Starosta Powiatu Kozienickiego 
 Krzysztof Stalmach  -  Wicestarosta Powiatu Kozienickiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kozienickiego Kamila Banasia, 
zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 
 

…..................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 
…..................................................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 

W rezultacie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z dnia 11.10.2018 roku 
/OiN.033.SZP.31.2018/ na „Zakup 9 osobowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, w ramach likwidacji barier transportowych w 
Powiecie Kozienickim dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opactwie” niepodlegającego 
ustawie Prawo zamówień publicznych stosownie do postanowień art. 4 pkt. 8 ustawy  (tj. Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1579 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści: 
 

§1. 
1. Przedmiotem umowy jest zakup jednej sztuki fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu typu 

mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, 
w ramach likwidacji barier transportowych w Powiecie Kozienickim dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Opactwie według minimalnych parametrów technicznych oraz warunków gwarancji 
i serwisu zawartych w punkcie 2 przedmiotowego zapytania cenowego. 

2. Wykonawca oświadcza, że pojazd będzie posiadał stosowna homologację dopuszczającą pojazd 
do ruchu, będzie w stanie kompletnym, nieuszkodzonym i gotowym do eksploatacji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć przedmiot umowy zgodny z zaoferowanym 
w złożonej przez siebie ofercie o parametrach technicznych, jakościowych oraz eksploatacyjnych 
odpowiadającym parametrom wymaganym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy jest jego własnością, nie maja 
do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego, egzekucyjnego ani 
przedmiotem żadnego zabezpieczenia. 

 

§2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie 
najpóźniej do dnia 25 lutego 2019 roku. 

2. O terminie rozpoczęcia dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 3 dni robocze przed 
jej wykonaniem. 

3. Pojazd zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: do Starostwa Powiatowego w Kozienicach, 
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice. 

4. Za dzień dostarczenia przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie bez zastrzeżeń 
protokół odbioru. Z chwilą odbioru przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane 
z przedmiotem umowy. 



5. Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 Homologację fabryczną, 

 Oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim, 

 Książkę gwarancyjna wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, 

 Książkę przeglądów serwisowych, 

 Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, 

 Kartę pojazdu, 

 Fakturę VAT. 

§3. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie brutto zgodnie ze złożoną oferta w wysokości ............................................ 
zł.,  /słownie: .............................................................................................................zł./, w tym podatek  
VAT w wysokości...............................zł. /słownie: ..................................................................zł./, przy 
zastosowanej stawce tegoż podatku w wysokości…..%. 

2. Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty Wykonawcy jakie poniesie on z tytułu należytej oraz 
zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia, 
w szczególności: wszelkie obowiązujące w Polsce opłaty celne, podatki (włącznie z podatkiem VAT), 
inne opłaty oraz ewentualne rabaty i upusty jakich Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu.  

3. Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez strony bez zastrzeżeń protokół odbioru 
przedmiotu umowy potwierdzający prawidłową i zgodną z wymaganiami Zamawiającego realizację 
zamówienia. Odbiór nastąpi w obecności przedstawiciela Wykonawcy oraz zostanie potwierdzony przez 
Zamawiającego. 

4. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 
do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

 

§4. 

1. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady fizyczne i prawne przedmiotu objętego niniejszą umową 
i ponosi wszelkie zobowiązania z tego tytułu wynikające. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot objęty umową zgodnie ze złożoną przez 
siebie ofertą nie mniejszą (gwarancją) jednak niż wymagana przez Zamawiającego. 

3. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez strony protokołu odbioru (bez zastrzeżeń) 
przedmiotu objętego umową. 

4. Warunki gwarancji zostaną szczegółowo określone w książce gwarancyjnej wraz ze szczegółowymi 
warunkami gwarancji i serwisu z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 i 2. 

5. W razie ujawnienia wady w samochodzie będącym przedmiotem umowy w okresie gwarancji 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć wadę nieodpłatnie w terminie do 14 dni od zawiadomienia 
go o wadzie przez Zamawiającego. Termin ten może ulec wydłużeniu tylko w uzasadnionych 
przypadkach. 

6. Na okres przeglądów serwisowych i napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się w miarę 
możliwości dostarczyć na ten czas samochód zamienny. 

7. W razie odrzucenia reklamacji  przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek 
o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę. Jeżeli reklamacja okaże 
się uzasadniona koszt przeprowadzenia tejże ekspertyzy pokryje Wykonawca. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne  rzeczy niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa 
na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

 

 



§5. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn od niego zależnych w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 
w §3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych w wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§6. 

1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli druga strona narusza 
w sposób istotny postanowienia umowy. 

2. Do istotnych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przepadki: 
 

 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie dostarcza przedmiotu umowy, pomimo  wezwania 
ze strony Zamawiającego, 

 Wykonawca dostarcza pojazd, który nie odpowiada parametrom określonym w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

 

§7. 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

§8. 

Następujące załączniki stanowią integralną część umowy: 
 

 Załącznik nr 1 – zapytanie cenowe z dnia 11.10.2018 r. /OiN.033.SZP.31.2018/ 

 Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         __________________ ___         ______________________ 

      Zamawiający                                                                                Wykonawca 
 

 

 


