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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 
Działając na podstawie § 7 ust. 2 lit b) Regulaminu udzielania zamówień publicznych, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 
wprowadzonego Zarządzeniem Nr 6/Z/19 Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie  
z dnia 22 lutego 2019 r. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy ul. Lotników 
Polskich 1, 08-530 Dęblin, wraz z oddziałem Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie,  
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin, publikuje zapytanie ofertowe na 
zakup i dostawę samochodu osobowego typu kombi. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 
ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin 
tel. / faks: 261 519 454 / 261 519 450 
e-mail: sekretariat@muzeumsp.pl  
NIP 5060105805 
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II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro. 

2. Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 
Podstawę prawną wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia stanowi art. 
4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2019 r., poz. 1843) oraz § 7 ust. 2 lit b) Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30 000 euro wprowadzonego Zarządzeniem Nr 6/Z/19 Dyrektora Muzeum Sił 
Powietrznych w Dęblinie z dnia 22 lutego 2019 r. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części 

zamówienia Podwykonawcom. 
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania 

ofert. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed 

upływem terminu składania ofert, o każdej zmianie Zamawiający poinformuje 
Wykonawców, publikując zmiany na swojej stronie internetowej. 

9. W przypadku dokonania istotnej zmiany treści zapytania ofertowego Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert, informując o tym 
Wykonawców, poprzez publikację informacji na swojej stronie internetowej. 
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10. 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 oraz bez konieczności 
podawania do publicznej wiadomości uzasadnienia. 

11. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług 
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu osobowego typu kombi. 
2. Minimalne parametry i wyposażenie samochodu: 

a) Typ samochodu: 
• samochód typu kombi, 
• samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, 
• kolor srebrny, 
• 5 miejscowy, 
• 5 drzwiowy (2 x drzwi przednie, 2 x drzwi tylne + klapa bagażnika 

przeszklona). 
b) Wnętrze i wyposażenie: 

• podgrzewane fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na odcinku 
lędźwiowym oraz na wysokość, 

• podłokietnik z przodu, 
• oparcie tylnej kanapy składane i dzielone z podłokietnikiem, 
• CLIMATRONIC – automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z regulacją 

elektroniczną, 
• komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem, 
• radio (wejście SD, USB, MP3, obsługa głosowa ze wzmacniaczem głosu), 
• bluetooth (bez połączenia z anteną zewnętrzną, bez PHONE BOX – bez 

wzmacniania sygnału GSM), 
• ilość głośników – min. 8 szt., 
• lampki do czytania – min. 2 szt. z przodu i min. 2 szt. z tyłu, 
• czujniki parkowania z tyłu i z przodu, 
• czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki), 
• blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser), 
• bezkluczykowe uruchamianie silnika, 
• elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające 

się lusterka boczne z oświetleniem wokół drzwi, 
• oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu. 

c) Silnik i rozwiązania techniczne: 
• pojemność silnika 2 000 cm3, 
• moc silnika, min. 150 KM, 
• 6 biegowa manualna skrzynia biegów, 
• napęd na przednią oś, 
• zużycie paliwa cykl mieszanym  nie większe niż 5,7 l/km (zgodnie  

z rozporządzeniem UE 2017/1151), 
• emisja spalin EURO 6, 
• długość min. 4 800 max. 5 000 mm, 
• rozstaw osi min. 2 800 max. 2 900 mm, 
• szerokość max. 1 870 mm, 
• wysokość max. 1 520 mm, 
• wymiary bagażnika: szerokość min. 1 000 mm,  długość min. 1 130 mm. 

d) Bezpieczeństwo: 
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• reflektory przednie LED, przednie światła przeciwmgielne LED, tylne światła 
LED, 

• poduszki powietrzne (w tym przednie poduszki powietrzne, kurtyny 
powietrzne, poduszka chroniąca kolana kierowcy, boczne poduszki 
powietrzne dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy) – min. 6 szt., 

• tempomat z ogranicznikiem prędkości, 
• funkcja kontroli najechania na tył innego samochodu z funkcją awaryjnego 

hamowania, 
• system wykrywający zmęczenie kierowcy, 
• sygnalizacja nie zapiętych pasów, 
• system kontroli ciśnienia w ogumieniu, 
• spryskiwacze reflektorów przednich, 
• podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, 
• tylna szyba podgrzewana z wycieraczką, 
• trójkąt ostrzegawczy, 
• gaśnica. 

e) Wygląd zewnętrzny oraz wyposażenie dodatkowe: 
• tylna klapa podnoszona i zamykana elektrycznie, 
• obręcze kół ze stopów lekkich 17”, 
• hak holowniczy (składany), 
• samochód wyposażony w koło zapasowe lub zestaw naprawczy, 
• dywaniki welurowe i gumowe. 

a) Gwarancja – okres gwarancji na silnik i podzespoły min. 2 lata bez limitu 
kilometrów, okres gwarancji na perforację nadwozia min. 12 lat bez limitu 
kilometrów, okres gwarancji na powłokę lakierniczą min. 3 lata bez limitu 
kilometrów. 

b) Inne wymagania – pakiet bezpłatnych przeglądów przez 4 lata, Wykonawca 
dysponuje uprawnionym serwisem gwarancyjnym w odległości nie większej niż 
120 km od siedziby Zamawiającego. 

3. Wskazane powyżej parametry należy traktować jako minimalne, dopuszczalne jest 
zaproponowanie parametrów wyższych niż określone.  

4. Pojazd będący przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy. 
5. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

następujące dokumenty: książkę serwisową i gwarancyjną pojazdu, instrukcję 
obsługi w języku polskim, homologację, wykaz punktów serwisowych. 

6. Pojazd będący przedmiotem zamówienia musi spełniać warunki techniczne 
przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów 
poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy 
prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów. 

7. Przygotowany do przekazania Zamawiającemu pojazd będzie miał wykonany 
przegląd zerowy, co zostanie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu. Koszt 
przeglądu leży po stronie Wykonawcy. 

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki płatności, obowiązki Wykonawcy 
i Zamawiającego oraz wszystkie postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu 
zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

9. Wykonawca, na potwierdzenie spełnienia minimalnych parametrów przez oferowany 
pojazd zobowiązany jest dołączyć do formularza ofertowego dokumenty takie jak  
np. specyfikacje technicznej, karty katalogowe, itp. 

 
IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy, określony w § 2 wzoru 
umowy, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 10.12.2019 r. 
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V. MIEJSCE I TERMIN SKADANIA OFERT ORAZ INFORMACJE O WYNIKACH 

POSTĘPOWANIA 
1. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

zamowienia@muzeumsp.pl, faksem na numer 261 519 450 lub za pośrednictwem 
operatora pocztowego na adres Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników 
Polskich 1, 08-530 Dęblin. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2019 r. do godziny 
10:00. 

3. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie faksem lub drogą elektroniczną za 
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. 

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są Pan Wojciech 
Kopeć, tel. 261 518 281, e-mail: administracja@muzeumsp.pl, oraz Pan Waldemar 
Strigl, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl. 

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie, podając nazwę 
(firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego 
Wykonawcy, a także cenę wybranej oferty. 

7. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o szczegółach podpisania umowy  
z Zamawiającym. 

8. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi  
Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną na adres e-mail podany  
w ofercie. 

9. Po zawarciu umowy na realizację zamówienia publicznego Zamawiający opublikuje 
na swojej stronie internetowej informację o udzieleniu zamówienia zawierającą 
nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego 
Wykonawcy, a także cenę najkorzystniejszej oferty. 

 
VI. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU OFERT 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
stanowi cena brutto – 100 %. 

2. Sposób oceny ofert – liczba punktów przyznanych ofercie zostanie obliczona według 
wzoru: 

C = (Cmin / Cob) x 100 
gdzie: 
  C – ocena badanej oferty (liczba punktów przyznana ofercie) 

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert 
Cob – cena oferty badanej 

3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu 
wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Punkty zostaną obliczone  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana 
oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który  otrzyma największą liczbę 
punktów i którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego. 
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6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 
VII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy 
3. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opracowanie:  

Waldemar Strigl – Specjalista ds. zamówień publicznych 

tel. 261-518-281, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl 


