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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę nowego samochodu 

dostawczego typu furgon izoterma z agregatem chłodniczym w ramach w ramach operacji 

„Modernizacja Gospodarstwa - poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy”. 

Wymagane parametry: 

 fabrycznie nowy 

 zabudowa izotermiczna 

 agregat chłodniczy (chłodzenie do 00C) dostosowany do objętości przestrzeni 
ładunkowej 

 skrzynia biegów automatyczna 

 dopuszczalna masa całkowita 3,5 tony 

 moc od 125 KM do 180 KM 

 rodzaj paliwa - diesel 

 norma emisji spalin – min. 6 

 długość pojazdu 5550 - 6000mm 

 wysokość przestrzeni ładunkowej przed zabudową min. 1800 mm 

 wysokość pojazdu ze skraplaczem max. 2800 mm 

 lakier metalizowany 

 układy wspomagające kierowcę (minimum - ABS, elektroniczny system stabilizacji 

toru jazdy, układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach i poprawiający 

stabilność na zakrętach) 

 elektrycznie podgrzewana przednia szyba i lusterka boczne, wycieraczki z czujnikiem 

deszczu, gniazdko zasilania 12V i oświetlenie w tylnym przedziale 

 system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu 

 system monitorowania ciśnienia w oponach  

 tempomat 

 klimatyzacja 

 osłona pod silnikiem 

 poduszki powietrzne  przednie, boczne i kurtyny powietrzne z przodu (kierowca + 

pasażer) 

 kamera cofania z zestawem multimedialnym (wyświetlacz min. 7’’, zestaw 

głośnomówiący, sterowanie z kierownicy, wskazana funkcja wzywania służb 

ratowniczych) 

 3 miejsca siedzące z przodu. Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego i 

podłokietnikiem 

 W części ładunkowej - wodoszczelna, antypoślizgowa podłoga z cokolikiem (wys. 
min. 15 cm) i odprowadzeniem wody pokryta, tak jak i nadkola, ryflowaną blachą 
aluminiową. Ściany szczelne, zmywalne. 

 



Zaoferowany przez Wykonawcę pojazd ma być fabrycznie nowy (rok produkcji 2021) o 

minimalnych wyszczególnionych powyżej parametrach technicznych, niewadliwy, w 

najlepszym gatunku pod względem technicznym, jakościowym oraz użytkowym, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Pojazd ten musi spełniać wymagania przepisów prawa 

obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia tego typu 

pojazdów do ruchu drogowego. Wykonawca wraz z zakupionym pojazdem dostarczy całą 

obowiązującą dokumentację w języku polskim.  

 Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i musi uwzględniać wszelkie zobowiązania 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z zapytania ofertowego oraz 

obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Zaoferowana cena będzie 

niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen jaki kształtować się będzie w okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

Ostateczny termin wykonania zamówienia upływa dnia: 31.09.2021r.  

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1. Wartość oferty netto (w zł) - 80%  

2. Długość udzielonej gwarancji od momentu odbioru samochodu, przy przebiegu do 

20 000 km/rok  (w miesiącach) – 20% 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: 

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów: 

Wartość netto oferty 

  Wartość oferty  
   najtańszej (w pln) 
Cena =        ----------------------------  x 100 x znaczenie 80%      (max. 80 pkt.) 
  Wartość oferty  
  badanej (w pln) 
 
Długość udzielonej gwarancji od momentu odbioru prac (w miesiącach) 
 
             Czas udzielonej gwarancji 
           badanej oferty 
Czas gwarancji = ---------------------------- x 100 x znaczenie 20 %  (max. 20 pkt.) 
          Najdłuższy czas  
      udzielonej gwarancji 
 
Oceniane będą wyłącznie kompletne oferty zawierające: 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) do niniejszego zapytania ofertowego). 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 2) do 

niniejszego zapytania ofertowego). 

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.02.2021r. o godz. 15.00   

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, kuriera bądź też 

dostarczona osobiście.  



Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w 

ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”). 

Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku braku złożenia dwóch ofert zgodnych 

z zapytaniem ofertowym  

Oferta zostanie odrzucona jeżeli 

1. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego bądź jest niekompletna 

2. Została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu 

ofertowym a w tym powiązany kapitałowo lub osobowo z zamawiającym 

3. Została złożona po terminie (w przypadku poczty lub kuriera decyduje data nadania) 

Zamawiający powiadomi i podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę 

(z uwzględnieniem kryteriów wyboru oferty)  

Szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udzieli Pan Andrzej Abramczyk, 

tel. 503 316 025.        

 


