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Poznań, dnia  22.05.2019 r. 

DA-IV-1.272.2.2019  

 

Zapytanie ofertowe pn.: „Zakup wraz z dostawą jednego, wyprodukowanego w 2019 

roku, fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” 

 

KOD  CPV: 34110000-1– Samochody osobowe. 

 

Informacje o Zamawiającym:  
 

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,  

61-714 Poznań 

NIP: 7781346888 

 

Adres korespondencyjny:  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

Departament Administracyjny   

www.umww.pl 

 

Dane osób do kontaktu oraz udzielania dodatkowych informacji: 

Karolina Kmin-Pawłowska 

tel: 0-61 626-69-18 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30) 

adres e-mail: karolina.kmin-pawlowska@umww.pl 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą jednego, wyprodukowanego                     

w 2019 roku, fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

Minimalne wyposażenie,  parametry i warunki , które musi spełniać samochód: 

 

1. pojemność skokowa silnika nie mniejsza niż 1450 cm3 

2. moc nie mniej niż 130 KM 

3. napęd na przednią oś 

http://www.umww.pl/
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4. rodzaj nadwozia – mini VAN/VAN/osobowe 

5. homologacja osobowa 

6. długość (bez haka) co najmniej 4750 mm 

7. szerokość (bez lusterek) co najmniej 1790 mm 

8. wysokość maksymalna 1880 mm 

9. paliwo – diesel 

10. drzwi przesuwne w drugim rzędzie po prawej i lewej stronie 

11. przedział osobowo-bagażowy przeszklony (we wszystkich rzędach i klapie bagażowej) 

12. komputer pokładowy 

13. siedzenia w przestrzeni pasażerskiej: 

a. pierwszy rząd: fotel kierowcy i pasażera 

b. drugi rząd: siedzenie trzyosobowe, składane, demontowane 

c. trzeci rząd: siedzenie dwuosobowe, składane, demontowane 

14. przekładnia automatyczna minimum 6-biegowa/stopniowa 

15. autoalarm 

16. kolor nadwozia czarny  

17. podłoga czarna 

18. deska rozdzielcza górna i dolna czarna 

19. tapicerka foteli i tylnych kanap materiałowa ciemna 

20. klamki drzwi, lusterka boczne w kolorze nadwozia 

21. regulowana kolumna kierownicy w min. dwóch płaszczyznach 

22. wspomaganie układu kierowniczego 

23. nawigacja 

24. zestaw głośnomówiący 

25. radio z głośnikami  

26. układ hamulcowy z  systemami:  

a. ABS lub równoważne (zapobieganie blokowania kół podczas hamowania) 

b. ESP lub równoważne (elektroniczny program stabilizacji toru jazdy) 

c. ASR lub równoważne ( system zapobiegający poślizgowi kół podczas 

ruszania) 

d. MSR lub równoważne (system uzupełniający ABS zapobiegający                          

utracie przyczepności kół) 

27. hamulce tarczowe z przodu i z tyłu 

28. podgrzewana szyba przednia 
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29. szyby przyciemniane w przedziale pasażersko-ładunkowym od drugiego rzędu 

(absorbcja min. 74%) 

30. poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera z przodu 

31. kurtyny powietrzne w drugim rzędzie dla zewnętrznych siedzeń  

32. szyby sterowane elektrycznie z przodu  

33. fotel kierowcy z regulacją wysokości 

34. klimatyzacja minimum dwustrefowa sterowana automatycznie 

35. kontrolka niezamkniętych drzwi i pokrywy bagażnika 

36. kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla przednich foteli z sygnałem 

dźwiękowym 

37. lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane 

38. światła dzienne, mijania i drogowe w technologii halogenowej, LED lub ksenonowej 

39. czujniki parkowania z przodu i z tyłu 

40. kierownica multifunkcyjna 

41. pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, 3-punktowe, z przodu z regulacją wysokości 

i napinaczami 

42. zamek centralny zdalnie sterowany 

43. obręcze kół – rozmiar min. R16 

44. komplet kół ze stopów metali lekkich (letnie) 

45. zestaw naprawczy lub zapasowe koło dojazdowe 

46. podnośnik samochodowy 

47. apteczka 

48. trójkąt 

49. gaśnica 

50. dywaniki welurowe i  gumowe z przodu i z tyłu 

51. oświetlenie przestrzeni pasażerskiej / ładunkowej minimum 1 lampka 

52. siatka bagażowa oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego 

53. gwarancja na pojazd minimum 36 m-cy lub limit minimum 90 000 km 

54. dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego na terenie Poznania w 

nieprzekraczalnym terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy  

55. dysponowanie przez Wykonawcę przynajmniej jednym serwisem na terenie powiatu 

poznańskiego, w którym możliwe jest dokonanie wszystkich czynności wymaganych                          

do zachowania udzielonej gwarancji, w szczególności konserwacji, przeglądów 

technicznych, serwisu i naprawy. 



4 

 

2. Istotne warunki realizacji. 

1) Za termin wykonania przedmiotu umowy należy rozumieć ostateczny termin fizycznego 

dostarczenia przez Wykonawcę: kompletnego, w pełni sprawnego i odpowiadającego 

wymaganiom Zamawiającego oraz ofercie Wykonawcy przedmiotu umowy do siedziby 

Zamawiającego, potwierdzonego podpisanym przez przedstawicieli Stron protokołem 

odbioru bez zastrzeżeń. 

2) Wynagrodzenie zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. 

3) Faktura zostanie wystawiona po realizacji umowy, potwierdzonej podpisaniem przez 

Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

4) Termin płatności wynosi 7 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

do siedziby Zamawiającego. 

 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do zapytania                     

tj. Istotne postanowienia umowy.   

 

 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

Realizacja zamówienia tj. dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego musi nastąpić                    

w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

4. Dokumenty składające się na ofertę. 

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) Uzupełniony oraz podpisany przez osobę uprawnioną do składania oferty w imieniu 

Wykonawcy Formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1                   

do zapytania ofertowego, 

2) Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę albo osoby upoważnione                          

do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu 

Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba upoważniona                         

do reprezentacji, musi przedstawić pisemne pełnomocnictwo do występowania w imieniu 

Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych podpisane 

przez osobę upoważnioną. 

Niespełnienie powyższych wymagań przez Wykonawcę powoduje dyskwalifikację oferty 

ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.  

5.   Zasady przetwarzania danych osobowych. 

W związku ze składanymi ofertami informujemy, że :  

1) Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 

34, 61-714 Poznań. 

 2) Dane osobowe oferentów są przetwarzane w celu wybory najkorzystniejszej oferty, 

 zawarcia i rozliczenia umowy oraz archiwizacji. 
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3) Dane osobowe oferentów przetwarzamy w związku z zawarciem oraz wykonaniem 

umowy, której oferent jest stroną oraz w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego 

ciążącym na administratorze, w tym rozliczenia finansowo podatkowego zawieranej 

umowy. 

4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować                 

się z inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 

34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl. 

5) Dane osobowe oferentów będą przetwarzane przez okres 10 lat, liczone od roku 

następnego, w którym złożono ofertę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub podjęcia działań 

niezbędnych przed jej zawarciem. 

7) Oferentom przysługuje: 

- prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy dane są przetwarzane w związku 

wykonaniem umowy i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

- prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania. 

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) Dane osobowe oferentów nie będą ujawniane podmiotom innym niż upoważnione                   

na podstawie przepisów prawa. 

9) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu 

podjęcia jakiejkolwiek decyzji w tym profilowaniu. 

 

 

6. Miejsce i termin zgłoszenia oferty. 

1) Ofertę należy złożyć do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 12.00.   

2) O przyjęciu oferty i rozpoczęciu procedury weryfikacji decyduje data wpływu do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4) Oferty w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem: „Oferta na zakup                         

wraz z dostawą jednego, wyprodukowanego w 2019 roku, fabrycznie nowego 

samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu” – oznaczenie postępowania DA-IV-1.272.2.2019                       

NIE OTWIERAĆ PRZED  31 maja 2019 r. godz. 12.00”, opatrzonej nazwą                     

oraz dokładnym adresem Wykonawcy należy składać  za pomocą jednego z niżej wskazanych 

sposobów: 

a) osobiście w sekretariacie Departamentu Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,               

VI piętro, skrzydło A,  pok. 650, 

b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera na adres: Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, 

sekretariat Departamentu Administracyjnego, pok. 650. 
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7. Kryteria oceny ofert. 

Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami: 

 

a) Cena wykonania zamówienia - 60 % 

            Maksymalna do uzyskania ilość punktów: 60 

  

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

 

  Cn 

Ilość punktów =    ------------ x 60 pkt 

     Cbo 

gdzie:   

 

Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert 

Cbo – cena brutto badanej oferty 

 

     b)  Moc silnika – 40% 

          Maksymalna do uzyskania ilość punktów: 40 

 

W tym kryterium Wykonawca otrzyma:  

0 punktów - za zaoferowanie pojazdu z silnikiem o mocy od 130 KM do 140 KM ; 

20 punktów - za zaoferowanie pojazdu z silnikiem o mocy od 141 KM do 147 KM; 

40 punktów - za zaoferowanie pojazdu z silnikiem o mocy co najmniej 148 KM 

 

 

Łączna liczba punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

 

Ilość punktów = a) + b)  

 

Punkty obliczone zostaną z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku. 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą (łączną) liczbę punktów.  

 

 

8. Dodatkowe informacje. 

 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty                       

bez skutków prawnych oraz finansowych.  
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3. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowne.  


