
 

 

         Mielec dnia 17.09.2014r 
            
 
             ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

      

 Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości 

             nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 30 000 euro   
 

 

Zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych . 
 

Zakres przedmiotu zamówienia określa poniższy opis: 

a. Samochód musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany, 

wyprodukowany w 2014 roku, musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu oraz 

spełniać wymagania określone w Załączniku nr 1. Zamawiający nie dopuszcza samochodu pochodzącego 

z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów. 

b. Samochód musi być zgodny co najmniej z normą EURO 5 oraz spełniać warunki określone w 

obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska. 

c. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o gotowości wydania samochodu z 4 

dniowym wyprzedzeniem. Odbiór zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu odbioru samochodu. 

d. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji jakości producenta oferowanego 

samochodu:  

o 24   miesiące gwarancji jakości na części mechaniczne, 

o 36   miesięcy gwarancji jakości na powłoki lakiernicze, 

o 120 miesięcy gwarancji jakości na perforację elementów nadwozia, 

e. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania, co najmniej jednej Stacji Obsługi realizującej 

gwarancję w odległości do 10 km od siedziby Gminy Mielec   

Van 9-cio osobowy, silnik diesla wysokoprężny o pojemności max 2,0 L min. moc  114KM                                                    

DMC 2,9t,skrzynia biegów: 6-biegowa manualna,  

-dodatkowy nawiew ciepłego powietrza na tył, ogrzewanie niezależne od pracy silnika 

-czujnik parkowania tył 

-wyposażenie dodatkowe: przystosowanie do przewozu niepełnosprawnych 1 wózek 

przy zabudowie zgodnej w wymogami PFRON  

Opis zabudowy: 

Trzy niezależne fotele w III rzędzie z regulowanymi oparciami oraz z 

trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa 

(trzy fotele = trzy mocowania, fotele szybko demontowane) 

Rozwiązanie umożliwiające dostosowanie samochodu do przewozu 9 osób na 

fotelach lub 8 osób na fotelach i jednej na standardowym wózku inwalidzkim 

Wytrzymała podłoga ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą antypoślizgową 

– podłoga wymieniana tylko w miejscu mocowania wózka 

Atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze, pasy 

mocujące wózek, biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach) 



Składana platforma najazdowa 

Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu 

emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze 

kierunkowskazy dachowe) 

Homologacja 

Wyposażenie standardowe  

3 osobowa kanapa w drugim rzędzie siedzeń, wyjmowana  

3 osobowy trzeci rząd siedzeń, składany i wyjmowany  

ABS  

Centralny zamek  

Drzwi tylne przeszklone przyciemniane z bezpiecznego szkła  dwuskrzydłowe, otwierane pod kątem 180 stopni  

Elektryczne szyby przednie  

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka  

Fotel pasażera dla 2 osób  

Gumowe pokrycie przestrzeni ładunkowej  

Język komunikatów - polski  

Kierownica standardowa  

Klimatyzacja manualna z przodu  

Komputer pokładowy  

Lewy panel boczny z stałym oknem przyciemnianym z bezpiecznego szkła  

Pełnowymiarowe koło zapasowe  

Plastikowe panele boczne do połowy wysokości w przestrzeni towarowej  

Podłokietnik kierowcy 

Poduszka powietrzna dla kierowcy  

Przesuwane prawe boczne drzwi ze stałym oknem przyciemniane z bezpiecznego szkła 

Radio (CD, mp3, dwa głośniki w przedniej i dwa w tylnej części,) 

Reflektory przednie przeciwmgielne i światło przeciwmgielne z tyłu trzecie światło "Stop"; 

Hak holowniczy   

Regulowany fotel kierowcy (6 kierunków przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia)  

 

 

Termin dostawy  do 30 października 2014 roku.        

  

Osoba do kontaktów  Andrzej Bieniek  tel. 17 774 56  66 

                                                                                              

Ofertę sporządzoną na podstawie powyższego opisu  należy złożyć w sekretariacie Urzędu 

Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec  do  26 września 2014 roku                          

do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem:  

 

Oferta na wykonanie : ,,Zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 

”  nie otwierać przed godz.12.00 - 26 wrzesień 2014 roku” 

 

 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 



 

Cena brutto oferty, zwana dalej „Ceną”- maksymalnie 100 pkt.  

 

Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali 

Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie  

z poniższym wzorem: 

  

  

                                          Cena oferowana minimalna brutto  

  CENA = --------------------------------------------------- x 100  

            Cena badanej oferty brutto  

 

 

    

      

          Wójt Gminy Mielec  

            Kazimierz Gacek 

 

 


