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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Powiat Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice zaprasza do złożenia oferty cenowej
na     zakup w formie leasingu z możliwością wykupu samochodu 7-osobowogo na     potrzeby  

Powiatu     Kozienickiego.  

1. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych stosownie do postanowień art. 4 pkt. 8 
ustawy  (tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.)

2. Zamawiający:   Powiat Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice. 
Propozycję cenową należy przesłać e-mail’em (skan oferty) na adres:  zamowienia@kozienicepowiat.pl
lub  złożyć  osobiście  w  kancelarii  Starostwa  Powiatowego  w Kozienicach  do  dnia  12.09.2016  roku
do godziny 15.00. Na ofercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy
oraz nazwę zadania.

3. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup w formie leasingu z możliwością wykupu jednej sztuki fabrycznie
nowego 7-osobowego samochodu na potrzeby Powiatu Kozienickiego według minimalnych parametrów
technicznych oraz warunków gwarancji i serwisu jak poniżej. 

Wymagania techniczne: 
1) Rok Produkcji – 2016 
2) Rodzaj paliwa – Benzyna 
3) Norma emisji spalin – EURO 5 
4) Minimalna moc silnika – 130 KM 
5) Minimalna pojemność jednostki napędowej – 1200 cm3 
6) Typ nadwozia – 7 osobowy
7) Wspomaganie układu kierowniczego 
8) Kolor nadwozia w odcieniach ciemnej zieleni, brązu, szarości (np. grafit), czarnego lub koloru   
granatowego
9) Lakier metalizowany
10) Manualna skrzynia biegów - minimum 5 biegów
11) Koło zapasowe dojazdowe

Minimalne wymogi bezpieczeństwa: 
1) Układ ABS 
2) Poduszki powietrzne kierowcy, pasażera oraz boczne  

Minimalne wyposażenie: 
1) Komputer pokładowy
2) Nawigacja (z darmową aktualizacją przez okres co najmniej 2 lat)
3) Klimatyzacja dwustrefowa
4) Centralny zamek
5) Kolumna kierownicza regulowana minimum w dwóch płaszczyznach 
6) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
7) Szyby przednie i tylne elektrycznie podnoszone
8) Fotel kierowcy z regulacją wysokości odcinka lędźwiowego oraz podłokietnikiem
9) Układ siedzeń - 2 (przód) + 3 (środkowy rząd) + 2 (tylny rząd)
10) Gniazdo 12V na desce rozdzielczej
11) Lusterka boczne elektrycznie sterowane i składane
12) Pełnowymiarowe koło zapasowe
13) Radio obsługujące format mp3 + odtwarzacz płyt CD + 4 głośniki (2 w kabinie kierowcy, 2 w kabinie 

pasażerów)
14) Komplet opon zimowych
15) Ściany i sufit wyłożone tkaniną
16) Wszystkie drzwi wytapicerowane tkaniną
17) Czujnik parkowania tyłem



Wymagana minimalna gwarancja producenta: 
1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum: 

• 24 miesięcy gwarancji ogólnej na samochód wraz z wyposażeniem (podzespoły nadwozia)
• 36 miesięcy na lakier 
• 120 miesięcy gwarancji na nieprzerdzewienie (perforację) nadwozia

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

od siedziby Zamawiającego; 
• czas usunięcia usterki – w najkrótszym możliwym terminie, bez zbędnej zwłoki; 
• czas dostawy części zamiennych – do 72 godzin.

4. Wymagania dotyczące leasingu:  
Wykonawca (Oferent) przedstawi symulację leasingu w oparciu o wkład własny (Zamawiającego) 
w wysokości 20% wartości samochodu i rozłożonego w ratach na okres 60 miesięcy z możliwością 
wykupu. 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty:  
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o wzór:

•      Pn = C + L

gdzie:
Pn – propozycja najkorzystniejsza
C – cena samochodu (wartość brutto)
L – koszt leasingu wraz z wykupem (wartość brutto)

6. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia i podpisania umowy:  
Wykonawca  (Oferent),  który  przedstawił  najkorzystniejszą  ofertę  w  niniejszym  postępowaniu
zobowiązuje się do podpisania umowy leasingowej i dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 14
dni od dnia otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców (Oferentów) najpóźniej 
do dnia 13.09.2016 roku.


