
 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO) 

 

                                        Wolin 14.12.2018r. 

Zamawiający:  
 

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ KOŁO W WOLINIE                                                                                        

72-501 Wolin  ul. Mickiewicza 14 

                             Tel./fax  91-3261121,    zk.wolin@psoni.org.pl 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA: 

 

 

„Zakup fabrycznie nowego autobusu 20+1 do przewozu osób 

niepełnosprawnych” 

 
 

 

 

W związku z realizacją projektu o nazwie: „Likwidacja barier transportowych – zakup 

autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby PSONI Koło w 

Wolinie”, dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu pn. „Programu 

wyrównywania różnic między regionami II” – Obszar D „Likwidacja barier transportowych”, 

Zamawiający, zachowując zasadę równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości 

kieruje zapytanie o cenę na podstawie którego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

 

SPIS TREŚCI: 
 

Rozdział I Opis sposobu przygotowania ofert. 

Rozdział II Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Zapytania Ofertowego i jego 

modyfikacja oraz sposób porozumiewania się Oferentów z Zamawiającym. 

Rozdział III Składanie i otwarcie ofert. 

Rozdział IV Dokumenty wymagane w ofercie. 

Rozdział V Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

Rozdział VI Kryteria i sposób oceny ofert. 

Rozdział VII Odrzucenie oferty. 

Rozdział VIII Opis przedmiotu zamówienia: 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Zapytania Ofertowego: 

Zał. nr 1 – formularz oferty, 

Zał. nr 2 – oświadczenie, 

 

 

Rozdział I Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w 

tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z Rozdziałem IV ZO. 

2. Oferenci sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami ZO. 

3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do ZO. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile 

nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta. 

6. W przypadku, gdy Oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 

7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, 

w których Oferent naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

8. Oferent składa tylko jedną ofertę. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych. 

11. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Oferent zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie 

zaadresowanej na Zamawiającego i zawierającej oznaczenie: „Zakup  fabrycznie nowego 

autobusu     przystosowanego  do przewozu osób niepełnosprawnych” 

 

 

 

Rozdział II Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących ZO i jego modyfikacja oraz 

sposób porozumiewania się Oferentów z Zamawiającym 

 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących): od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8.00 do 14.00 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci 

przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu oraz drogi elektronicznej 

przy przekazywaniu następujących dokumentów: 

1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści ZO, 

2) modyfikacje treści ZO, 

3) wniosek Zamawiającego o wyjaśnienie lub uzupełnienie oferty, 



 

 

 

 

 

4) wyjaśnienia Oferenta  dotyczące treści oferty, 

5) uzupełnienia oferty, 

6) informacja o wyniku postępowania. 

4. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, 

dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a 

Oferentami muszą być sporządzone w języku polskim. 

5. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszego ZO. 

Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane 

wyłącznie na ten adres. 

6. Oferent może zwrócić się na piśmie bądź drogą elektroniczną do Zamawiającego o 

wyjaśnienie treści ZO. 

7. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść 

dokumentów składających się na ZO. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią ZO 

oraz zostanie przekazana Oferentom uczestniczącym w postępowaniu oraz opublikowana 

na stronie internetowej zawierającej ogłoszenie Zamawiającego. 

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest p. Adam 

Jasiewicz   zk.wolin@psoni.org.pl   Tel. 913261121  ,  793942169 

 

 

Rozdział III Składanie i otwarcie ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 20  grudnia 2018 r., 

do godz.  11.00 . 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. Oferta złożona 

po terminie nie będzie rozpatrywana. 

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20  grudnia 2018 r., o godzinie  11.15. w siedzibie 

Zamawiającego.. 

4. Oferent jest związany ofertą do czasu podpisania przez Zamawiającego umowy 

z wybranym Oferentem lub unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z 

ofert. 

5. Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże pisemnie wszystkim 

Oferentom uczestniczącym w postępowaniu.  

 

Rozdział IV Dokumenty wymagane w ofercie.  

 

1. Każdy z Oferentów ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 

1) Ofertę cenową wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ZO, 

2) Oświadczenie, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do ZO, 

3) Aktualny wyciąg z akt rejestracji firmy oraz wyszczególnienie osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy, 

4) Opis techniczny oferowanego towaru. Oferowany towar musi spełniać wszystkie 

wymagania zawarte w ZO, 

5) Szczegółowe warunki gwarancji całego pojazdu, 

 

2. Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub 

złożenia wyjaśnień dotyczących ww. dokumentów. 
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3. Niedołączenie do oferty wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty Oferenta 

z postępowania. 

 

Rozdział V Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

 

1. Oferent ma podać w ofercie cenowej łączną cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia. 

2. Podana cena zawierać będzie wszystkie koszty związane z wykonaniem   przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik do 

niniejszego Zapytania Ofertowego. 

3. Każdy z Oferentów może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

4. Ceny należy podawać do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w walucie  PLN. 

 

Rozdział VI Odrzucenie oferty. 

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy złożą nie podlegającą 

odrzuceniu ofertę. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest sprzeczna z warunkami określonymi w ZO, 

2)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

3) Oferent nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów i oświadczeń. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zapytania Ofertowego, bez 

dokonania wyboru oferty oraz bez podania przyczyny i bez konsekwencji prawnych i 

finansowych z tego wynikających. 

Rozdział VIII Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  fabrycznie nowego autobusu  do 

przewozu osób niepełnosprawnych. 
 Dostarczony autobus powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do 
dokonania rejestracji autobusu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz aktualne świadectwo homologacji całopojazdowej (drugiego 
etapu) dla typu pojazdu z przystosowaniem pod osoby niepełnosprawne na 

wózkach  inwalidzkich.  
 
Rok produkcji: 2018r. 

-  rodzaj silnika - Diesel                                                                                                                                                                 
-  pojemność  skokowa silnika od 2900cm3                                                                                                                  

-moc silnika KM Min.160                                                                                                                                               
-  Ilość cylindrów Szt.  6                                                                                                                                                   
Moc:    co najmniej  140 kW 

automatyczna skrzynia biegów 
 

kolor: biały  
 
 



 

 

 

 

 

miejsca :  20+ kierowca lub/ 16 + 2 miejsca na wózki inwalidzkie (po demontażu 

tylnych foteli) +  kierowca 
 pojazd nieprzedłużony   długość :  ponad  7m 

 
 masa  całkowita  : ni mniej niż  5300kg 
 

fotele turystyczne  :  3-pkt pasami, ostatnie rzędy siedzeń na szybkozłączach, 
montaż foteli podłoga- ściana ,  możliwość wyboru kolorystyki siedzeń i materiału 

 
podłoga :  płaska, wyłożona wysokiej  wykładziną antypoślizgową 
 

2 stanowiska do zamocowania  do zamocowania wózków inwalidzkich + 
najazdy 1 kpl 

 
 

KLIMATYZACJA / OGRZEWANIE 

 

 2x Klimatyzacja  

Klimatyzacja dodatkowa 10,5 KW z indywidualnymi nawiewami dla każdego z 
pasażerów Klimatyzacja półautomatyczna TEMPMATIC  

Ogrzewanie niezależne L i P strona –konwektorowe  
 
Radio , mikrofon, głośniki + przygotowanie pod montaż zestawu autokarowego 

 
Oświetlenie wnętrza pojazdu standardowe dzienne + nocne LED  

 
 Półki na bagaż podręczny modułowe 
 

Drzwi :  Obniżenie stopnia wejściowego, oświetlenie stopnia wejściowego  
 

 Drzwi wejściowe duże szklane elektryczne, przesuwne 
 

Szyby w tylnych drzwiach 
 

OSZKLENIE: 

 

 Szyby podwójne przyciemniane w oryginalne otwory okienne  

Szyba czołowa z filtrem  
Czujnik światła i deszczu 
 

 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:  

 Wygłuszenie termiczne i dźwiękowe przedziału pasażerskiego  

Pokrycie ścian, słupków bocznych, drzwi tapicerką miękką  
Sufit między półkami wyłożony – materiałem 

Firanki  
 Oznakowanie pojazdu  

 Luk dachowy –wyjście awaryjne  



 

 

 

 

 

 Gaśnica, naklejki informacyjne, młotki do wybijania szyb  

 Poręcze uławiające wsiadanie pasażerów  
 Wieszaki  

Hak  holowniczy 
 Dokumenty do rejestracji 
 Tempomat  

Zbiornik paliwa  min  75l  
Wzmocnione zawieszenie  

Elektryczne szyby i lusterka  
Wzmocniony alternator  
Tachograf cyfrowy EU z licznikiem  

Systemy bezpieczeństwa (asystent martwego pola, asystent utrzymania pasa 
ruchu  

 
 
Wyposażenie pojazdu bazowego: 

 

 Pakiet Asystenta jazdy  

- wzmocnione amortyzatory tył  
dodatkowe wzmocnienia w strukturze nadwozia  

Oś przednia wzmocniona  
 Wspomaganie układu kierowniczego  
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESPi)  

Układ hamulcowy hydrauliczny dwu obwodowy  
Układ hamulcowy z systemem ABS, ASR i EBV  

Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi  
Hamulec postojowy Duo-Servo  
Asystent hamowania (BAS)  

Stabilizator osi tylnej wzmocniony pod ramą  
Stabilizator osi przedniej wzmocniony  

Wzmocnione resory i amortyzatory z  
 Ogumienie 205/75 R16 C  Opony letnie Seria RS6 Stalowe obręcze 5,5 J x 16  

Mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy  
Koło zapasowe 
 

Elementy nadwozia  
 Nadwozie pojazdu z wysokim dachem  

Brak ściany działowej 
Chlapacze przednie ,   Chlapacze tylne 
Zamek centralny sterowany falami radiowymi  

Immobilizer  
Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich 

Ogranicznik prędkości (100 km\h)  
Tabliczki i dokumentacja w języku polskim 
Podnośnik samochodowy hydrauliczny  

Zestaw narzędzi   
Klin pod koła  

Osłona układu paliwowego, mocowana do ramy 
 



 

 

 

 

 

 

 

Warunki  gwarancji : 

 
- gwarancja jakości na wykonaną zabudowę na okres 24 (słownie: dwudziestu 

czterech) miesięcy, lub na przebieg  240000 (słownie: dwustu czterdziestu 
tysięcy) kilometrów, w zależności od tego, co  nastąpi szybciej,  przy czym 
początek okresu gwarancji, lub początek naliczania przebiegu następuje w dniu 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, 
- na wszystkie podzespoły mechaniczne minimum 24 miesiące 

- na perforacje nadwozia minimum 144 miesiące 
- na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące 
 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 

 
Maksymalny termin realizacji zamówienia – 50 dni roboczych od daty 

podpisania umowy 
 

 

 


