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ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWC-DZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do skladania ofert na wykonanie dostawy w trybie zastosowania art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pozn. zm.)

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM:
Inspekcja Ochrony srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 BYDGOSZCZ
tel. 52-582-64-66 do 68 fax: 52- 582-64-69
www.wios-bydgoszcz.pl

II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zambwienia jest zakup 7-miejscowego samochodu terenowego. Wymagania dotycza.ce
przedmiotu zamowienia zawarte sa. w szczegotowym opisie przedmiotu zam6wienia w pkt IV
okreslajacym jego wymagane wlasciwosci.

III. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY

Termin dostawy: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Miejsce dostawy: garaz Wojewodzkiego Osrodka Ruchu Drogowego, ul. Stefana Kardynata
Wyszyhskiego 54, Bydgoszcz

IV. SZCZEG6LOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA:

Samochod terenowy, nowy fabrycznie, rok produkcji 2015 lub 2014, o nastepuj^cych cechach
technicznych oraz minimalnym wyposazeniu:

• 7 osobowy,
• trzeci rza_d siedzeh skladany i chowany w podtodze,
• ciemna tapicerka,
• komputer pokiadowy,
• lakier metalizowany,
• silnik wysokopre.zny min. 180 KM,
• skrzynia biegow manualna lub automat,
• naped na 4 kola,
• trzypunktowe pasy bezpieczehstwa dla wszystkich siedmiu miejsc,
• min. 6 poduszek powietrznych,
• systemy bezpieczehstwa: ABS, EBD, ESP, USS, Brake Assistant,
• aktywne zaglowki foteli przednich,



• tempomat,
• immobilizer,
• czujnik deszczu,
• czujnik zmierzchu,
• przednie lampy przeciwmgtowe,
• elektrycznie sterowane, podgrzewane i sMadane lusterka,
• automatycznie sciemniaj^ce sie lusterko wsteczne,
• relingi dachowe
• kola min. 17" (felga aluminiowa),
• zapasowe kola min. 17" z oponami zimowymi (felga stalowa),
• elektrycznie regulowane szyby przednich i tylnych drzwi bocznych
• radio,
• klimatyzacja automatyczna,
• dywaniki,
• hak odkrecany lub odpinany,
• siatka mocujgca przewozone elementy, do bagaznika,
• autoalarm,
• min. wlaSciwosci terenowe:

a) kqt natarcia - 30 stopni,
b) ka_t zejscia - 26 stopni,
c) k$t rampowy - 24 stopnie,
d) przeswit-22 cm.

• pakiet ubezpieczen OC, AC, NNW, Assistance na 12-miesieczny okres ubezpieczenia,

V. Wymogi Zamawiaj^cego:
1. Dostawa na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego w pkt. Ill- w dni powszednie tj. od

poniedziaJku do pi^tku w godz. 8.00-14:00,

VI. WARUNKI PLATNOSCI
1. Podstawa zaplaty: faktura.
2. Ptatnosc: po dostawie przedmiotu zam6wienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania

faktury.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:
• zawierat adres lub siedzibe Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
• okreslaC cene za calosc przedmiotu okreslonego w opisie przedmiotu zam6wienia.

VIM. WARUNKI UDZIALU
• uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
• dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia;
• dysponowanie niezbedn^ wiedza,, doswiadczeniem, potencjalem ekonomicznym

i technicznym gwarantujqcym nalezyte wykonanie zamdwienia.

IX. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
• Leszek Kawczyhski, Waldemar Baczyhski - tel. 52-5826466 do 68;

e-mail: leszek.kawczynski(5)wios.bydgoszcz.pl;
waldemarbaczynskifgiwios.bydqoszcz.pl

X. SKtADANIE OFERT
1. Oferta powinna bye zlozona w terminie do dnia 18 marca 2015 roku w jednej z form:

• pisemnej na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018
Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokoj nr 22);

• faxem na nr 52 5826469;
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bvdgoszcz.Dl



2. Oferty ztozone po terminie nie beda, rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienii lub wycofac swojq ofert§.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze zqdac od Wykonawcow wyja£nieh

dotycz^cych tresci zbzonych ofert.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiaja.cy wybierze Wykonawce, kt6ry zaproponuje najkorzystniejszq oferte i zawrze z nim
umowe.
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