
 

 

Nasze wsparcie – Twoja samodzielność 

 
Dział Techniczno - Administracyjny 
ul. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk 
tel.: 58/342 31 55, fax: 58/342 31 51 
e-mail: dyrekcja@mopr.gda.pl; 
www.mopr.gda.pl, www.bip.mopr.gda.pl 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

PS.DTA.2310.1.15       Gdańsk, dnia 27.08.2015 r. 
 
 
 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zwraca się z prośbą  

o przedstawienie oferty dotyczącej dostarczenia samochodu typu minibus  

9-osobowego. 

1. Zamawiający:  
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  
ul. Leczkowa 1A  
80-432 Gdańsk  
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:  
Piotr Rudowicz tel. (58) 342-31-55 e-mail: p.rudowicz@mopr.gda.pl 
 
2. Przedmiot zapytania 

Renault Trafic minibus 9-osobowy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 

a) Kryteria dotyczące silnika: 
− Rodzaj silnika – diesel z doładowaniem, rodzaj paliwa – olej napędowy 
− Pojemność silnika nie mniej niż 1500 cm3, 
− Moc minimalna: 100 KM, 
− Skrzynia biegów: manualna, min. 5-cio biegowa + bieg wsteczny, 
− Średnie zużycie paliwa - cykl miejski poniżej 10 l/100km. 

b) Kryteria dotyczące nadwozia: 
− Typ nadwozia – fabrycznie przystosowany do przewozu 9 osób  

(8 pasażerów + kierowca, w układzie 3 rzędy siedzeń po 3 
miejsca), 

− Ilość drzwi – nie mniej niż 4, 
− Lakier metalizowany – odcienie szarego, niebieskiego lub brązowego, 

c) Kryteria dotyczące elementów wyposażenia: 
o Minimum dwie poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera) 
o ABS z EBV lub równoważnym systemem, 
o Elektroniczny układ stabilizacji jazdy ESC lub równoważny, 
o Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser), 
o Wspomaganie układu kierowniczego, 
o Kierownica wielofunkcyjna z regulacją położenia, 
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o Zamek centralny sterowany zdalnie, 
o Alarm antywłamaniowy, 
o Drugi komplet kluczyków lub kart wraz z pilotem, 
o Klimatyzacja przód i tył, 
o Fartuchy przeciw błotne przednie i tylne,  
o System szybkiego demontażu II i III rzędu siedzeń, 
o Składane siedzenia III rzędu, 
o Światła przeciwmgłowe oraz do jazdy dziennej, 
o Fabrycznie przyciemnione szyby (II i III rząd siedzeń oraz tylna szyba), 
o Szyba tylna podgrzewana z wycieraczkami oraz spryskiwaczem, 
o Fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz podłokietnikiem, 
o Elektryczna regulacja lusterek, 
o Elektryczna regulacja przednich szyb, 
o Lusterko wsteczne wewnętrzne, 
o Drzwi przesuwne z prawej strony z otwieranym oknem, 
o Szyba czołowa o wysokiej zdolności filtrującej, 
o Komputer pokładowy, 
o Czujnik parkowania tyłem, 
o Gumowe dywaniki, 
o Radioodtwarzacz CD 2 din wraz z wbudowanym wyświetlaczem  

i głośnikami,  
o Zintegrowany systemem nawigacji satelitarnej GPS z aktualną mapą 

Polski,  
o Zintegrowana wykładzina podłogowa w części tylnej, 
o Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości 

oraz pasy bezpieczeństwa, 
o Oświetlenie wewnętrzne w kabinie kierowcy oraz przestrzeni 

pasażerskiej,  
o Dodatkowy komplet kół zimowych (opona + felga zalecane przez 

producenta), 
o Koło zapasowe pełnowymiarowe wraz z zestawem naprawczym 

uszkodzonej opony oraz apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka 
odblaskowa i linka holownicza 

o Gaśnica o wadze dostosowanej do oferowanego modelu. 
d) Kryteria dodatkowe: 

o Minimum 2 lata gwarancji na silnik i podzespoły od daty dostawy  
(z limitem do 100 000 km), 

o Minimum 2 lata na powłoki lakiernicze, 
o Minimum 10 lat na perforację blach nadwozia, 
o Zarejestrowanie pojazdu w Wydziale Komunikacji w Gdańsku  

w imieniu Zamawiającego – po otrzymaniu pełnomocnictwa od 
Zamawiającego, 

o Dostawa pojazdu do siedziby Zamawiającego na adres  
ul. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk. 
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3. Dokumenty jakie powienien złożyć wykonawca do zapytania ofertowego: 
 
1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 
2) Kopia KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej  
 
4. Termin i miejsce składania ofert  
 
Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć do dnia 04.09.2015 r. do godz. 11:00  
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać - oferta na dostawę samochodu” 
do kancelarii MOPR pok. Nr 4 na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 
ul.Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk. Decyduje data wpływu do kancelarii. Oferty 
złożone po terminie nie będą uwzględniane.  
 
5. Wybór oferty  
 
Otwarcie ofert, na które serdecznie Państwa zapraszamy nastąpi w dniu 
04.09.2015r. o godz.11:15 w siedzibie Działu Techniczno-Administracyjnego, 
parter, pok. 13 „Sala szkoleniowa” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. O wyborze 
oferty powiadomimy Państwa drogą telefoniczną lub e-mailową do dnia 
07.09.2015r. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie 
podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty. 

 
6. Kryterium wyboru 

- cena pojazdu (brutto) - 100% 

Maksymalna liczba punktów przyznanych wg kryterium może wynieść 100 punktów.  
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto.  
Liczba punktów według kryterium obliczona na podstawie wzoru:  
 
           najniższa cena ofertowa  
Cena = ------------------------------- x100 x 100% = liczba punktów  
          cena badanej oferty  
 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów.  
 
 
 
 
 
 

Z-ca Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

Ewa Wołczak 
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Załącznik Nr 1  
 
 

 
 
 
 

 
Nazwa Wykonawcy:............................................................................... 

Adres*:..............................................................................................  

TEL.*................................................................................................  

REGON*: ........................................................................................... 

NIP*: ................................................................................................ 

 

OFERTA 
 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę 9-osobowego 
samochodu dla potrzeb MOPR w Gdańsku oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu w następującej cenie: 

 
1. Składamy ofertę na wykonianie przedmiotu zamówienia: 

Podatek VAT  
Nazwa 

Wartość netto 
[PLN] Stawka [%] Kwota [PLN] 

 
Cena [PLN] 

     

 
Cena słownie:___________________________________________________________ 

 
2. Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi  
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.  
3. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy otrzymany od Zamawiającego. 
4. Oświadczam, że zapoznałem się z zamówieniem otrzymanym od Zamawiającego 
i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Pieczęć firmowa Wykonawcy 
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Szczegółowy wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia 

 

Lp. Opis Oferowany parametr 

1 Stan samochodu  

2 Rok produkcji  

3 Pojemność silnika  

4 Moc  

5 Kolor  

6 Minimum dwie poduszki powietrzne 
(kierowcy i pasażera) 

 

7 ABS z EBV lub równoważnym systemem,  

8 Elektroniczny układ stabilizacji jazdy ESC lub 
równoważny 

 

9 Blokada przeciw uruchomieniowa 
(immobiliser) 

 

10 Wspomaganie układu kierowniczego  

11 Kierownica wielofunkcyjna z regulacją 
położenia 

 

12 Zamek centralny sterowany zdalnie  

13 Alarm antywłamaniowy  

14 Drugi komplet kluczyków lub kart wraz z 
pilotem 

 

15 Klimatyzacja przód i tył  

16 Fartuchy przeciw błotne przednie i tylne  

17 System szybkiego demontażu II i III rzędu 
siedzeń 

 

18 Składane siedzenia III rzędu  

19 Światła przeciwmgłowe oraz do jazdy 
dziennej 

 

20 Fabrycznie przyciemnione szyby (II i III rząd 
siedzeń oraz tylna szyba) 

 

21 Szyba tylna podgrzewana z wycieraczkami 
oraz spryskiwaczem 

 

22 Fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz 
podłokietnikiem 

 

23 Elektryczna regulacja lusterek  

24 Elektryczna regulacja przednich szyb  

25 Lusterko wsteczne wewnętrzne  

26 Drzwi przesuwne z prawej strony z 
otwieranym oknem 

 

27 Szyba czołowa o wysokiej zdolności 
filtrującej 

 

28 Komputer pokładowy  
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29 Czujnik parkowania tyłem  

30 Gumowe dywaniki  

31 Radioodtwarzacz CD 2 din wraz z 
wbudowanym wyświetlaczem i głośnikami 

 

32 Zintegrowany systemem nawigacji 
satelitarnej GPS z aktualną mapą Polski 

 

33 Zintegrowana wykładzina podłogowa w 
części tylnej 

 

34 Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki 
z regulacją wysokości oraz pasy 
bezpieczeństwa 

 

35 Oświetlenie wewnętrzne w kabinie kierowcy 
oraz przestrzeni pasażerskiej 

 

36 Dodatkowy komplet kół zimowych (opona + 
felga zalecane przez producenta) 

 

37 Koło zapasowe pełnowymiarowe wraz z 
zestawem naprawczym uszkodzonej opony 
oraz apteczka, trójkąt ostrzegawczy, 
kamizelka odblaskowa i linka holownicza 

 

38 Gaśnica o wadze dostosowanej do 
oferowanego modelu 

 

39 Minimalne okresy gwarancji (licząc od daty 
dostawy) 
2 lata na silnik 
2 lata gwarancji na powłoki lakiernicze 
10 lat na perforację blach nadwozia 

 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 
       Miejscowość, data      podpis osoby uprawnionej do  

reprezentowania wykonawcy  
 


