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ZP.033.30.2018 
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty 
 
 

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu zaprasza do złożenia ofert na dostawę samochodu osobowego, 
służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest dla dostaw nie przekraczających kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986). 

 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki samochodu osobowego fabrycznie nowego przeznaczonego dla Starostwa 
Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu wyprodukowanego w 2018r. kompletnego i wolnego od wad fizycznych 
(konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych) o niżej wymienionych parametrach technicznych i wyposażeniu: 
 
1. Wymagane parametry i wyposażenie samochodu: 

- fabrycznie nowy: 2018 r., nieeksploatowany, nie będący samochodem do jazdy próbnej. 
- ilość miejsc: 5, 
- rodzaj, kolor nadwozia: sedan, czarny perłowy, 
- silnik: 4 cylindrowy, benzynowy o mocy max 132 kW, Euro 6, napęd na koła przednie, 
- system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju z systemem rekuperacji energii odzyskiwanej podczas hamowania, 
- pojemność skokowa: od 1798 cm3 do 2000 cm3, 
- skrzynia biegów: automatyczna DSG, 7-stopniowa, 
- rozstaw osi co najmniej 2786 mm, 
- rodzaj paliwa: benzyna.  
 
2. Wymagania – koła samochodu. 

Opony szosowe letnie samouszczelniające się 215/55/R17 na obręczach ze stopu metali lekkich, aluminiowe z czarnym 
lakierem wewnątrz obręczy wzór typu Nivelles 7J x 17.  
Opony szosowe zimowe samouszczelniające się zalecane przez producenta na obręczach 16” ze stopu metali lekkich,  
wzór typu Corvara. (pojazd przygotowany do jazdy na oponach zimowych).  
Pełnowymiarowe koło zapasowe ze stopu metali lekkich - aluminiowe 17''. 
 
3. Wymagania – wyposażenie zewnętrzne. 

 
Reflektory przednie: 
- światła mijania, drogowe oraz do jazdy dziennej w technologii LED z funkcją dynamicznej regulacji zasięgu reflektorów, 
- reflektory przeciwmgielne, z przodu, z funkcją statycznego doświetlania zakrętów. 
Tylne światła w technologii LED, przyciemniane. 
Światła główne i kierunkowskazy, we wspólnej obudowie. 



- 2 - | S t r o n a  

 

 
 
Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home. 
Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane.  
Listwy progowe ze stali nierdzewnej. 
Elektrycznie regulowane, składane i ogrzewane lusterka zewnętrzne z lampkami oświetlającymi otoczenia, funkcje 
obniżania prawego lusterka przy cofaniu oraz automatycznego przyciemniania lusterka kierowcy. 
Szyby boczne tylne oraz szyba tylna przyciemniane. 
Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej. 
Czujnik deszczu. 
 
4. Wymagania – wyposażenie wewnętrzne. 

 
Aktywne przednie zagłówki, regulowane w dwóch płaszczyznach. 
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu. 
Fotel kierowcy typu ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego. 
Fotele przednie typu Top-Komfort. 
Regulowane podparcia lędźwi w fotelach przednich, dla kierowcy z regulacją elektryczną. 
Podgrzewane przednie fotele z oddzielną regulacją podgrzewania. 
Tapicerka siedzeń - środkowa część Alcantara, boczne części pokryte skórą Vienna – kolor: czarna. 
Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą. 
Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta skórą z funkcją Tiptronic. 
Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, przednich drzwiach "Szczotkowane aluminium". 
Oparcie tylnej kanapy dzielone (60/40), podłokietnik, miejsce na napoje, otwór do przewożenia długich przedmiotów. 
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu. 
Podłokietnik z przodu regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza dla pasażerów z tyłu. 
Podświetlenie w listwach wykończeniowych w drzwiach. 
Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektromechanicznym, regulowana kolumna kierownicy. 
System dźwiękowy składający się z 8 głośników i systemem radiowym typu Composition Media. 
Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane. 
 
5. Bezpieczeństwo 

 
Aktywny system ochrony pasażerów typu Pre-Crash. 
Asystent podjazdu. 
Poduszki powietrzne: czołowe dla kierowcy i pasażera i boczne. Możliwość deaktywacji poduszki powietrznej dla 
pasażera. 
Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu i z tyłu. 
Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy. 
ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystent siły hamowania. 
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach. 
System aktywnego monitorowania odległości od poprzedzającego pojazdu z funkcją awaryjnego hamowania.  
System rozpoznający zmęczenie kierowcy. 
System rozszerzonej ochrony pieszych. 
System ułatwiający parkowanie – kamera cofania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu. 
System rozpoznawania znaków drogowych. 
 
6. Wymagania pozostałe: 

 
Aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości. 
Gniazda zasilające 12 V: w konsoli środkowej z przodu i z tyłu oraz w bagażniku. 
Gniazdo USB do obsługi iPod/iPhone ze złączem AUX-IN. 
Instalacja telefoniczna (Bluetooth). 
Klimatyzacja automatyczna Climatronic, trzystrefowa z filtrem antyalergicznym. 
Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem 
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System radiowy typu Composition Media. 
Wyświetlacz wielofunkcyjny z kolorowym ekranem TFT – komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem. 
System nawigacji satelitarnej z mapą Europy oraz bezpłatną aktualizacją przez min. 5 lat. 
System typu Car-Net: Security & Service Plus min. na 3 lata, oraz Security & Service Basic min na 10 lat. 
Autoalarm z niezależnym zasilaniem oraz funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu. 
 
7. Wymagania odnośnie gwarancji: 

- serwis gwarancyjny ma obejmować cały kraj. 
- gwarancja związana z wadami materiałowymi i wykonawczymi - min. 48 miesięcy lub max. przebiegiem 120 000 km. 
- gwarancja na perforację blach – min. 12 lat. 
- gwarancja obejmująca brak wad lakierniczych – min. 24 miesiące. 
- pakiet bezpłatnych przeglądów przez okres 4 lat lub max. przebiegiem 120 000 km.  
 
8. Warunki realizacji zamówienia. 

 
1. Oferowane samochody muszą spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy 

dotyczące pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
– Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1260) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 
kwietnia 2018 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 855 ze zm.) i wymogi normy EURO 6 w zakresie emisji spalin. 

2. Przedmiot zamówienia winien być gotowy do jego rejestracji, a wykonawca dołączy zamawiającemu kartę 
gwarancyjną, w której zamieszczone będą m.in. informacje zawierające nazwę, adres i telefon sprzedającego  
i jednostki/jednostek wykonującej serwis gwarancyjny oraz przeglądy. Zamawiający wymaga aby, wśród wskazanych 
jednostek zajmujących się wykonaniem serwisu gwarancyjnego oraz przeglądów zlokalizowana była nie dalej niż do 
100 km od siedziby zamawiającego. 

3. Odbiór samochodu zostanie potwierdzony protokołem. Odbiór samochodu przez zamawiającego nastąpi w salonie 
Wykonawcy lub dostarczony do siedziby zamawiającego: Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle na koszt 
wykonawcy. O terminie i miejscu odbioru samochodów wykonawca powiadomi zamawiającego, faksem lub drogą 
elektroniczną z 3-dniowym wyprzedzeniem, przed planowanym terminem odbioru. 

4. Termin wykonania zamówienia – do dnia 21.12.2018r. 
5. Forma i termin płatności: przelew z 14 dniowym odroczonym terminem płatności. 
 
II. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia wraz z ofertą.   

 
1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - załącznik nr 1 do Zaproszenia. 
2. Katalog techniczny (lub inny dokument) zawierający dane dotyczące zaoferowanego typu modelu i wersji samochodu 

umożliwiające potwierdzenie zgodności z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zakresie wymiarowania, 
parametrów technicznych silnika oraz wyposażenia. 

3. Świadectwo homologacji, albo wyciągu ze świadectwa homologacji, albo świadectwa zgodności WE, albo innego 
dokumentu zawierającego wykaz danych i informacji odpowiadających świadectwu zgodności WE, oferowanego typu 
modelu i wersji samochodu umożliwiające potwierdzenie zgodności z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego dotyczącymi norm emisji spalin. 

4. Decyzje o końcowej partii produkcji (jeżeli taka występuje). 
5. Projekt umowy/umów do akceptacji przez Zamawiającego. (Warunki umowy podlegają negocjacjom z Zamawiającym) 
6. Pełnomocnictwo – oryginał lub notarialnie poświadczona kopia za zgodność z oryginałem, w przypadku podpisania 

oferty przez osobę/osoby, których uprawnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (podpisane przez 
wszystkich wykonawców) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

III. Warunki przygotowania oferty.   
 

1. W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem oferty  
(załącznik nr 1). 
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2. Oferta ma być napisana w języku polskim. 
3. Cena brutto podana w ofercie winna zawierać w sobie całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia. 
4. Oferowana cena oferty jest kwotą zryczałtowaną wyrażoną w złotych polskich.  
5. Oferta winna zawierać dane teleadresowe wykonawcy oraz zostać podpisana przez osoby upoważnione do 

reprezentowania wykonawcy.  
6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą 

być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 
7. Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. II oferent składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie wymaganych 

dokumentów i oświadczeń lub złożone dokumenty zawierają błędy do ich złożenia w określonym terminie. 
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
10. Termin związania ofertą: 15 dni od dnia składania ofert. 
11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale II 

zaproszenia w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.), zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia 
lub dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, są sporządzone w języku obcym wykonawca jest zobowiązany 
do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie  
z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający, w celu oceny takiej oferty zamawiający doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
 
IV. Warunki składania ofert: 
 
Oferty należy składać w terminie do 10-12-2018 roku do godz. 13:00 w następujących formach: 
1. Elektronicznie na adres e-mail: zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed podpisaniem umowy od Wykonawcy przedstawienia oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

2. Pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13, 47 – 220 Kędzierzyn – Koźle, Wydział 
Zamówień Publicznych i Administracji. 

3. Osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, 
Wydział Zamówień Publicznych i Administracji, II piętro, pok. nr 30. 

 
V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

 
1. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium: najniższej ceny. 

W kryterium „Cena” zostaną przyznane punkty obliczone z dokładnością dwóch miejsc po przecinku według wzoru: 
Cena ofertowa brutto - C 
Liczba punktów = (Cnajniższa/Cof) * 100  
gdzie:  
 C najniższa - najniższa cena spośród wszystkich ofert.   
 Cof - cena podana w ofercie. 
 
VI.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z siedzibą przy Placu Wolności 13,  
47-220 Kędzierzyn-Koźle. 

2. Kontakt do inspektora danych: Krzysztof Księski, kontakt: 774052777. 
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3. Szczegóły przetwarzania danych oraz klauzule informacyjne dostępne na stronie internetowej – link: 
https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/7652/3432/inspektor-ochrony-danych-ochrona-danych-osobowych-
klauzule-informacyjne-rodo.html  

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
 VII. Osoby do kontaktów z wykonawcami: 
 
Piotr Kmieć, Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych i Administracji – tel. +48 77/4052742, +48 608 621 778,  
e-mail: zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl 
 
 


