
1

Opole, 23 listopada 2021 r.
BA.272.3.2021

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu osobowego

z dnia 23.11.2021 r., o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto na podstawie art.2, ust.1, 
pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 
2021 r. poz. 1129).

1. Przedmiot zamówienia: samochód osobowy  sztuk 1;  Kod CPV 34110000-1

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Warunki techniczne i wyposażenie: Wymagania:
Stan pojazdu: Fabrycznie nowy, niepochodzący 

z ekspozycji, rok produkcji 2021
Typ silnika: Opcjonalnie benzyna, ON, LPG lub 

hybrydowy, lub elektryczny
Pojemność silnika: Minimum 950 cm³ - maksimum 2000 cm³
Moc silnika: Minimum 100 KM
Typ nadwozia: Suv-Van, Sedan lub Kombi
Normy spalania: Emisja CO2 do164g/km
Liczba miejsc: 5
Liczba drzwi: 4 lub 5
Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym: Do 8,5 l./100 km
Gwarancja mechaniczna producenta: Minimum 5 lat 
Gwarancja na podzespoły elektryczne 
i elektroniczne:

Minimum 5 lat

Gwarancja na powłokę lakierniczą: Minimum 5 lat
Gwarancja na perforację nadwozia: Minimum 12 lat
Skrzynia biegów: Manualna lub automatyczna
Pojemność bagażnika: Minimum 450 dm³ 
Wyposażenie obowiązkowe:
 Tylna kanapa dzielona w układzie 1/3 – 2/3

 ABS z systemem wspomagania nagłego 
hamowania 

 System kontroli toru jazdy ESC
 Czołowe i boczne poduszki powietrzne 

z przodu
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 Przednie pasy bezpieczeństwa
 Tylne pasy bezpieczeństwa 
 Koło zapasowe
 Kodowana blokada zapłonu
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Komputer pokładowy
 Regulator prędkości

Światła do jazdy dziennej LED
 Światła przeciwmgielne
 Centralny zamek zdalnie sterowany
 Elektryczne szyby przód
 Regulacja wysokości kierownicy
 Regulacja wysokości fotela kierowcy

Ogranicznik prędkości
 Klimatyzacja
 Tylne czujniki parkowania

Lakier metalizowany lub niemetalizowany, 
niejaskrawy, z wyłączeniem białego

 Radio z Bluetooth i USB sterowane 
w kierownicy

 Opony letnie i zimowe. W dniu dostawy auto 
na oponach zimowych

3. Termin realizacji zamówienia:  do dnia 20.12.2021 r.
 Miejsce i termin złożenia oferty: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole; 
30 listopada 2021 r., godz. 13.00. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej przy 
czym e-mail jest uznawany za drogę pisemną.

4. Warunki płatności: przelew 7 dni na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 
w fakturze Vat.  Faktura określająca numery identyfikujące pojazdu musi być 
przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentacją gwarancji i kartą serwisową 
pojazdu. UWAGA:  W terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed datą wydania 
samochodu Wykonawca złoży u Zamawiającego wolne od kosztów wszelkie 
dokumenty pojazdu niezbędne do jego rejestracji we właściwym organie oraz do 
ubezpieczenia. 

5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Bożena Kot Główny Księgowy 
w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 
tel. 77 4426471 w. 115, kom.668148831

6. Sposób przygotowania oferty: 
 Oferta musi być pełna i przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi w 

Zapytaniu Ofertowym. Powinna być sporządzona w języku polskim w jednym 
egzemplarzu. Zaleca się aby sporządzona była na maszynie do pisania lub 
komputerze oraz podpisana przez uprawomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy/Wykonawców, a strony oferty były kolejno ponumerowane.

 Każda strona oferty zapisana lub zawierająca informacje powinna być 
opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i parafowana przez osobę/y podpisującą/e 
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ofertę. Niezależnie od tego również wszelkie zmiany, uzupełnienia i poprawki 
naniesione przez Wykonawcę powinny być parafowane przez osobę/y 
podpisującą/e  ofertę.

 Podpis pod ofertą, oświadczeniami, zmianami i kserokopiami dokumentów 
stwierdzających ich zgodność z oryginałami winna/y złożyć osoba/y uprawniona/e 
do reprezentowania Wykonawcy w sposób określony w akcie rejestrowym lub 
wskazana/ne w pełnomocnictwie.

 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji 
Handlowej w Opolu, ul. Mickiewicza 1; do dnia 30 listopada 2021 r., do godz. 
13:00., przy czym e-mail jest uznawany za drogę pisemną

7. Informacje, o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy:
 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego Zapytania 
Ofertowego oraz  danych zawartych w formularzu ofertowym.  

 W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o terminie zawarcia umowy, który nastąpi nie póżniej niż 7 dni od 
daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

 Miejscem podpisania umowy jest siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 
Handlowej w Opolu, ul. Mickiewicza 1.

 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 
ze sobą  dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

8. Formularz oferty:
W postępowaniu BA.272.3.2021 dotyczącym zakupu jednego samochodu osobowo-
towarowego, oferuję fabrycznie nowy pojazd:

Marka samochodu:………………………………………………………….
Nazwa modelu samochodu:………………………………………………….
Wersja auta proponowanego przez Wykonawcę: …………………………………..

Warunki techniczne Wpisać konkretne właściwości dla 
oferowanego pojazdu:

Rok produkcji:
Typ silnika:
Pojemność silnika:
Moc silnika:
Typ i kolor nadwozia:
Normy spalania:
Liczba miejsc:
Liczba drzwi:
Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym:
Gwarancja mechaniczna:
Gwarancja na zespoły elektryczne, 
elektroniczne:
Gwarancja na powłokę lakierniczą:
Gwarancja na perforację nadwozia:
Skrzynia biegów:
Pojemność bagażnika:
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Wyposażenie Dla oferowanego pojazdu wpisać tak lub nie
Tylna kanapa dzielona w układzie 1/3 – 2/3
ABS z systemem wspomagania nagłego 
hamowania 
System kontroli toru jazdy ESC
Czołowe i boczne poduszki powietrzne z 
przodu
Przednie pasy bezpieczeństwa
Tylne pasy bezpieczeństwa 
Koło zapasowe
Kodowana blokada zapłonu
Wspomaganie układu kierowniczego
Komputer pokładowy
Regulator prędkości
Światła do jazdy dziennej LED
Światła przeciwmgielne
Centralny zamek zdalnie sterowany
Elektryczne szyby przód
Regulacja wysokości kierownicy
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Ogranicznik prędkości
Klimatyzacja
Tylne czujniki parkowania
Lakier metalizowany lub niemetalizowany, 
niejaskrawy, z wyłączeniem białego
Radio z Bluetooth i USB sterowane 
w kierownicy
Opony letnie i zimowe. W dniu dostawy 
auto na oponach zimowych

Dodatkowe wyposażenie oferowane przez 
Wykonawcę:
… …
…. …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
W niniejszym postępowaniu oferuję przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem 
ofertowym w cenie :

Kwota netto za jeden samochód osobowy ………………….zł, zastosowana stawka podatku 
…………..%, tj. zł …………………….., kwota brutto …………………………….zł 
(słownie netto zł…………………………………………………brutto zł…………………….).
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Całkowita kwota netto za przedmiot zamówienia ………………….zł, zastosowana stawka 
podatku …………..%, tj. zł …………………….., kwota brutto …………………………….zł 
(słownie netto zł…………………………………………………brutto zł…………………….).

Termin realizacji dostawy …..…..dni, licząc od dnia podpisania umowy.

Oświadczam, że:
 Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
 Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy o zamówienie oraz termin płatności 

7 dni. Osoba/osoby  upoważniona/e  do podpisania umowy przez Wykonawcę:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: 

…………………………………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
W załączeniu szczegółowa oferta Wykonawcy

ZATWIERDZAM :


		2021-11-23T13:29:53+0000
	Paweł Jerzy Nakonieczny




