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PROTOKÓŁ 
podstawowych czynności z postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej propozycji 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” niepodlegającego ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w związku z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.  
 
Zamawiający:  

 Powiat Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice.  
 
Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiot zamówienia obejmował 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”. 
 

Jako termin realizacji zamówienia Zamawiający ustala okres od dnia podpisania umowy w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 25 lutego 2019 roku. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony bezpośrednio do Zamawiającego na 
koszt Wykonawcy. 
 

Niniejsze zapytanie cenowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatu Kozienickiego oraz 
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kozienicach w dniu 11.10.2018 roku. 

Do dnia 19.10.2018 r. do godziny 11:00 (dzień otwarcia ofert) w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 
cztery oferty cenowe spełniające warunki zaproszenia do złożenia ofert: 

 
 

1. Car Center Sp. z o. o., ul. Muchoborska 7, 54 – 424 Wrocław, z ceną brutto: 116.670 zł. 

2. RENAULT Karasiewicz i Syn Sp. z o. o., ul. Kapturska 10, 26 – 600 Radom, z cena brutto: 123.200 zł. 

3. MM Cars Warszawa Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 237, 02 – 495 Warszawa, z cena brutto: 126.058 zł. 

4. Ster Sp. z o. o., ul. Warszawska 222, 26 – 600 Radom, z ceną brutto: 152.397 zł. 

 

Kryterium oceny propozycji cenowych: cena 100%. 

W przeprowadzonym postępowaniu dokonano wyboru propozycji cenowej firmy: Car Center Sp. z o. o., 
ul. Muchoborska 7, 54 – 424 Wrocław, autoryzowanego dealera marki Opel – z ceną brutto: 116.670 zł. 
Firma Car Center Sp. z o. o., ul. Muchoborska 7, 54 – 424 Wrocław spełniła wszystkie warunki zapytania cenowego 
oraz zaoferowała najkorzystniejszą ofertę. 
W związku z powyższym umowa 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” podpisana zostanie z firmą: Car 
Center Sp. z o. o., ul. Muchoborska 7, 54 – 424 Wrocław. 
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