Załącznik 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla dostawy
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,
wyprodukowanego w 2017 r., samochodu osobowego (klasyfikacja pojazdów według
Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego „SAMAR”) – Minibus 9-osobowy; 1 sztuka
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34114400-3 - minibusy
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMOGÓW, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY
SAMOCHÓD
DANE TECHNICZNE
1. Nadwozie typu minibus, 5-drzwiowe, przeszkolone
2. Drzwi boczne- przesuwne
3. Norma emisji spalin Euro 6 (wielkość średniej emisji CO2)
4. Moc silnika minimum 105 kW
5. Rozstaw osi kół samochodu minimum 3 100 mm
6. Długość całkowita samochodu minimum 5 100 mm
7. Możliwość wyjmowania drugiego i trzeciego rzędu siedzeń
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA
8. Autoalarm
9. Centralny zamek z pilotem
10. Czujniki parkowania z tyłu
11. Minimum 2 czołowe poduszki powietrzne
12. Przednie światła przeciwmgielne
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU
13. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu
14. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
15. Fotel kierowcy z regulacją wysokości
16. Klimatyzacja w przedniej części i w tylnej części pasażerskiej
17. Komputer pokładowy
18. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu
19. Podłokietnik przy fotelu kierowcy
20. Radioodtwarzacz z gniazdem USB
21. Tempomat
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE
22. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe

23. Wycieraczka tylnej szyby
GWARANCJA MECHANICZNA – oferta, jaki okres gwarancji zaproponuje Wykonawca

Dodatkowe wymagania:
1. Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd zapewniał przejechanie na jednym
tankowaniu min. 500 km.
2. Wykonawca w okresie gwarancji, zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe wraz z
bezpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wymiany, zgodnie z
zaleceniem producenta pojazdu. Przeglądy serwisowe wykonywane będą w
autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki.
3. Wykonawca zapewni odbiór samochodu w punkcie znajdujący się w Warszawie (jest
to siedziba Zamawiającego).
4. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa . (wzór umowy
załącznik 1 do zapytania)
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert (należy podać proponowane kryteria oceny ofert wraz z ich wagą w
%):
Lp.

Kryterium

Waga w %

1.

Cena

60

2.

Okres gwarancji mechanicznej

20

3.

Dodatkowe elementy i systemy wyposażenia

20

Wartość punktowa przyznana badanej ofercie wg kryterium nr 1 – „Cena oferty” jest
wyliczana wzorem:

C

CN
 60
COB

gdzie:
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie;
CN – najniższa zaoferowana cena wśród wszystkich ofert dla danej części postępowania;
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Kryteria oceny gwarancji i wyposażenia dodatkowego:
24 miesiące lub 150 000 km - 0 pkt
36 miesięcy lub 300 000 km – 5 pkt
48 miesięcy lub 500 000 km – 10 pkt
60 miesięcy lub 500 000 km – 20 pkt

Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Boczne poduszki powietrzne
Czujniki parkowania (przód)
Elektryczne składane lusterka
Kamera cofania
Klimatyzacja automatyczna 3 lub 4-strefowa automatyczna
Kurtynowe poduszki powietrzne
Podgrzewana szyba przednia
Reflektory Bi-ksenonowe
System Start/Stop, wyłączający silnik po zatrzymaniu
System wspomagający ruszanie pod górę

Razem

Punkty
1
1
1
2
3
4
2
4
1
1
20

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne
zasady

