
Nr sprawy: DZP/341/19/18/R                      Tychy, dn. 19.04.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
KTÓREGO  WARTOŚĆ  SZACUNKOWA  WYNOSI  WYRAŻONĄ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚĆ  KWOTY  
OD 6 000 DO 30 000 EURO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  fabrycznie  nowego  samochodu  osobowego
wyprodukowanego w 2018 roku dla Noclegowni Miejskiej w Tychach. 

2.1  Specyfikacja techniczna (minimalne wymagane parametry)

• Rok produkcji 2018
• Liczba miejsc  - 5
• Rodzaj nadwozia – kombi (homologacja osobowa)
• Liczba drzwi – 5 (boczne drzwi prawe i lewe – przesuwne przeszklone, drzwi tylne – klapa

przeszklona)
• czujniki parkowania przód i tył
• szyby boczne przyciemniane
• Lakier -  metalizowany (szary, niebieski, brązowy)
• Skrzynia biegów ręczna
• Pojemność silnika – od 1598 cm³ do 2000 cm³
• Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa
• Emisja spalin zgodna z normą Euro VI
• Moc silnika – nie mniej niż 120 KM
• Lusterka boczne regulowane elektrycznie
• Kolumna kierownicy z regulacją
• Fotel kierowcy z podłokietnikiem
• Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
• Navigacja satelitarna z ekranem dotykowym 
• Funkcje multimedialne (radio, bluetooth, USB, funkcja głośnomówiąca)
• Automatyczne włączanie świateł i wycieraczek (czujnik zmierzchu i deszczu) 
• System automatycznego hamowania w mieście w razie ryzyka zderzenia
• Immobiliser
• Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
• Koło zapasowe 
• Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi
• Gwarancja  na  podzespoły  mechaniczne,  elektryczne,  powłokę  lakierniczą  i  perforację

nadwozia



III.  WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

3.1  Wskazany samochód musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych
i prawnych, musi spełniać normy wymagane przepisami polskiego prawa.

3.2 Wykonawca dostarczy samochód na własny koszt do Noclegowni Miejskiej w Tychach,
przy ul. Mikołowskiej 122.

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania: do trzech miesięcy od zawarcia umowy.

V. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Kryterium Cena – 100%

VI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na formularzu oferty w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty
lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59, 43-100
Tychy, Kancelaria (p.105), w kopercie oznaczonej napisem:  „Dostawa fabrycznie nowego
samochodu osobowego dla Noclegowni Miejskiej w Tychach”.

w terminie: do 30 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00.

 Oferta winna zawierać:

- Wypełniony formularz oferty (wraz ze specyfikacja techniczną) sporządzony na podstawie 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej
lub  inny dokument  uprawniający  do prowadzenia  działalności  związanej  z  przedmiotem
zamówienia;

VII.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, p. 133.
Termin: 30 kwietnia 2018 r., godz. 9:30.

VIII. INNE

8.1  Zamawiający  wymaga,  aby  zaoferowany  pojazd  spełniał  co  najmniej  parametry
wskazane  w  specyfikacji  technicznej  jako  minimalne  wymagane  (pkt  2.1  Ogłoszenia).
Pojazdy,  które  nie  będą  spełniały  określonych  wymagań  w  zakresie  minimalnych
wymaganych parametrów jak i  elementów wyposażenia  nie będą brane pod uwagę przy
dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej;
8.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
8.3 Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;



8.4  Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień treści lub uzupełnień złożonej
oferty;
8.5 Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest Ogłoszenie wraz z załącznikami:
www.mops.tychy.pl;
8.6  Zamawiający  powiadomi  Wykonawców  o  wyniku  postępowania  zamieszczając
informację na stronie internetowej: www.mops.tychy.pl;
8.7 Osoby do kontaktu: Anna Mierny, nr tel. 32 323 22 74
 

Załączniki: 
1. załącznik nr 1 - formularz oferty wraz ze specyfikacją techniczną oferowanego samochodu
2. załącznik nr 2 – wzór umowy

data: 19.04.2018 r.                         Zatwierdził:

    Główny Specjalista ds. Pomocy Środowiskowej
     mgr Elżbieta Borowiec

http://www.mops.tychy.pl/
http://www.mops.tychy.pl/

