
Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej  

w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 

 

DAF.261.261.189.2020 

Białystok, dn. 17.11.2020 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert  
(dotyczy zamówienia publicznego o wartości powyżej 50.000 złotych netto, 

 lecz nieprzekraczającej 30.000 euro netto) 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Pamięci Sybiru 
ul. Węglowa 1 
15-121 Białystok 
NIP: 542 32 64 915, REGON: 366 215 932, RIK: 08/17 
sekretariat@sybir.bialystok.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego w 2020 roku 
samochodu typu osobowo-dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t 
przystosowanego do przewozu 9 osób (8+kierowca). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: w załączniku nr 1 do zaproszenia 
3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 1 
4. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 1 
5. Wykonawca ponosi koszty dostawy przedmiotu zamówienia (w przypadku dostawy). 
6. Sposób określenia ceny Przedmiotu zamówienia: zgodnie z formularzem ofertowym. 
7. Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA i TERMIN PŁATNOŚCI 
 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 17.12.2020r. 
2. Termin płatności: do 30.12.2020r. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
2. Oferta powinna być: 

a) opatrzona pieczątką firmową (w przypadku firm), 
b) posiadać datę sporządzenia,  
c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
d) podpisana czytelnie przez wykonawcę, 
e) kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub CEIDG 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
m.przezdziecki@sybir.bialystok.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Węglowa 1, 
15-121 Białystok do dnia 23.11.2020 r. do godz. 11:00  

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.11.2020 a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną 
ogłoszone tego samego dnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Pamięci Sybiru, o ile nie 
zajdzie konieczność wezwania wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia ofert. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

                                                             
1 Niepotrzebne skreślić 



4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 
7. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.  
8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od realizacji zamówienia 

lub zawarcia umowy (jeśli podpisanie umowy jest przewidziane w postępowaniu), Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i 

oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 
 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT 
 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1) Cena ofertowa 60  % 
2) Dodatkowe drzwi boczne przesuwne z lewej strony przestrzeni pasażerskiej – 20%. 
3) Hak holowniczy wraz z wiązką elektryczną 13PIN (wraz z dołączona przejściówka na 7PIN) – 10%, 
4) Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia – 10%. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w ogłoszeniu na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Muzeum Pamięci Sybiru. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
 

1) Dodatkowych informacji udziela Mateusz Przeździecki pod numerem telefonu: 795650800 oraz adresem 
email: m.przezdziecki@sybir.bialystok.pl 

2) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o nieprzyznaniu Zamawiającemu środków 
pieniężnych na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania na 
każdym etapie. 

IX. ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia, 
2. Formularz oferty, 
3. Projekt umowy. 
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Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, 

wyprodukowanego w 2020 roku samochodu typu osobowo-dostawczego o dopuszczalnej 

masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t przystosowanego do przewozu 9 osób 

(8+kierowca). 

Samochód powinien być fabrycznie nowy, nierejestrowany, nieużywany, nieuszkodzony, 

sprawny technicznie z przebiegiem nie większym niż 50 km i ważnymi badaniami 

technicznymi na co najmniej 3 lata. Wraz z odbiorem samochodu zostaną przekazane:  

1) karta pojazdu, 

2) książkę przeglądów serwisowych, 

3) książkę gwarancyjną pojazdu, 

4) instrukcję obsługi,  

5) świadectwo homologacji europejskiej i polskiej,  

6) dokument potwierdzający spełnienie norm emisji spalin, 

7) dwa komplety kluczyków. 

Ponadto Wykonawca udzieli licząc od daty podpisania umowy, co najmniej 2 letniej 

gwarancji na niezawodną pracę zespołów napędowych i mechanizmów bez limitu 

kilometrów, co najmniej 2 letniej gwarancji na powłokę lakierniczą oraz co najmniej 5 letniej 

gwarancji na perforację nadwozia. 

 

Miejsce realizacji zamówienia:  

1) samochód zostanie odebrany przez Zamawiającego z siedziby (salonu) Wykonawcy (o 

ile siedziba Wykonawcy znajduje się w odległości nie większej niż 50 km w jedną 

stronę od siedziby Zamawiającego), 

2) samochód zostanie dostarczony przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko do 

siedziby Zamawiającego, tj. ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok (jeżeli siedziba 

Wykonawcy znajduje się w odległości większej niż 50 km w jedną stronę od siedziby 

Zamawiającego). 

 

Miejsce serwisowania pojazdu: Wykonawca wskaże autoryzowany serwis do wykonywania 

wszelkich obsług i napraw gwarancyjnych na terenie miasta Białegostoku. 

 

L.p. Wymagane warunki techniczne 

1.  Nadwozie przeszklone o ilości miejsc 8 + 1 

2.  Rok produkcji: 2020 

3.  Rok modelowy: 2020/2021 



4.  Pojemność skokowa:  min. 1900 cm3 

5.  Moc silnika: min. 110 kW 

6.  Rodzaj paliwa: olej napędowy 

7.  Spełniający normy spalin – Euro 6d obowiązujące w dniu zawarcia umowy  

8.  Skrzynia biegów: manualna, 6 biegów do przodu 

9.  Rozstaw osi: min 3200 mm 

10.  Kolor nadwozia: szary/grafitowy/srebrny, metalizowany 

11.  Kolor tapicerki: ciemny 

12.  Nadwozie: długość całkowita: max. 5350 mm, Wysokość całkowita: max. 2100 mm 

13.  Ilość miejsc siedzących: 9 (8+kierowca) 

14.  Możliwość szybkiego demontażu dwóch tylnych rzędów siedzeń 

15.  Tylne drzwi przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane pod kątem 180 stopni, z szybami 

ogrzewanymi, z wycieraczkami 

16.  Drzwi boczne przesuwne z prawej strony przestrzeni pasażerskiej 

Wymagane minimalne wyposażenie 

1.  
Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu 

2.  
Elektrycznie regulowane, podgrzewane lusterka boczne 

3.  Wspomaganie układu kierowniczego 

4.  Kolumna kierownicza regulowana 

5.  Fotel kierowcy regulowany z podłokietnikiem 

6.  Układy ABS, ESP 

7.  Poduszki powietrzne dla kierowcy i 2 pasażerów z przodu 

8.  Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne 

9.  Centralny zamek na wszystkie drzwi sterowany pilotem 

10.  Dwa kluczyki (drugi kluczyk również z pilotem) 



11.  Klimatyzacja z nawiewem na przód i na tylną część (przedział pasażerski) 

12.  Ogrzewanie przednie oraz ogrzewanie tylnej części (przedziału pasażerskiego) 

13.  Komputer pokładowy 

14.  Przyciemniane szyby boczne lewe/prawe w przestrzeni pasażerskiej (zatrzymujące od 

50% do 80% światła) 

15.  Czujnik niezapiętych pasów 

16.  Wyświetlacz wielofunkcyjny zamontowany na konsoli środkowej 

17.  Fabrycznie zamontowane radio oraz instalacja telefoniczna Bluetooth 

18.  Koła z oponami letnimi o rozmiarze min. 16” 

19.  Fabrycznie zamontowane automatyczne światła do jazdy dziennej  

20.  Czujniki parkowania: co najmniej tylne 

21.  Pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z podnośnikiem i narzędziami do wymiany koła 

22.  Komplet nowych, nieużywanych kół zimowych (felgi wraz z oponami) 

23.  Autoalarm 

24.  Dywaniki gumowe wraz z gumową wykładziną przestrzeni bagażowej lub podłoga 

antypoślizgowa z tworzywa 

25.  Wykończenie przestrzeni pasażerskiej – panele ścian, drzwi i podsufitka - tworzywem 

sztucznym (Zamawiający nie dopuszcza wykończenia płytą drewnopodobną, sklejką 

lub braku wykończenia) 

26.  Tempomat wraz z ogranicznikiem prędkości 

27.  Uchwyty do mocowania przewożonego ładunku w części pasażerskiej 

28.  Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach 

Wymagania dodatkowe 

1.  Okres gwarancji na niezawodną pracę zespołów napędowych i mechanizmów bez 

ograniczenia przebiegu – minimum 2 lata 

2.  Okres gwarancji na perforację nadwozia - minimum 5 lat 

3.  Okres gwarancji na powłokę lakierniczą – minimum 2 lata 



Kryteria oceny ofert: 

1. Cena – 60% 

2. Dodatkowe drzwi boczne przesuwne z lewej strony przestrzeni pasażerskiej – 20%. 

3. Hak holowniczy wraz z wiązką elektryczną 13PIN (wraz z dołączona przejściówka na 

7PIN) – 10%, 

4. Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia – 10%. 

 


