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Zapytanie ofertowe 
Dostawa nowego samochodu osobowego 

— postępowanie o wartości szacunkowej przekraczającej 50.000 zł i niższej niż kwota 130.000 zł, 
wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Województwo Śląskie- Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne  
im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie  
Al. Planetarium 4; 41-500 Chorzów  
tel. (32) 745 00 55 
e-mail: @planetarium.edu.pl  
www.planetarium.edu.pl  
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, fabrycznie nowego (wcześniej 

nierejestrowanego) samochodu osobowego na potrzeby - Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Lp. Opis 

1. 
Samochód osobowy, 
fabrycznie nowy rok produkcji 2022  

2. Nadwozie hatchback/liftback/sedan/kombi/SUV 

3. Pojemność skokowa od 1400 do 1600 cm3 

4. Moc minimalna 130 KM 

5. Norma emisji spalin Euro 5 

6. Skrzynia biegów manualna 5- lub 6-stopniowa 

7. Liczba miejsc siedzących 5 

8. Paliwo benzyna bezołowiowa 

9. 
Zużycie paliwa — cykl 
mieszany maks. 7,5 L/100 km 

10. Typ napędu napęd na przednią oś 

11. Kolor nadwozia brak wymogu 

12. Rozstaw osi min. 2625 mm (+/-5%) 

13. Rozstaw kół przednich min. 1570 mm (+/-5%) 

14. 

Pojemność bagażnika 
(oparcia siedzisk tylnych  
w pionie) według normy VDA 

min. 520 L (+/-5%) 

UWAGA 
Podane parametry samochodu w tabeli powyżej są  przez Zamawiającego wymagane. Dopuszcza się w 
tym zakresie niewielkie odchylenia, które nie wpłyną w istotny sposób na walory użytkowe 
samochodu, a które mieszczą się w tolerancji podanej powyżej. 



Wyposażenie wymagane 

15.  Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera 

16.  Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla 
pasażerów przednich i tylnych siedzeń 

17.  Centralna poduszka powietrzna w fotelu kierowcy 

18.  Trzy regulowane na wysokość zagłówki na tylnej kanapie 

19.  System stabilizacji toru jazdy 

20.  system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania 

21.  system kontroli zjazdu ze wzniesienia 

22.  system wspomagający pokonywanie podjazdów 

23.  Światła mijania i drogowe wykonane w technologii LED z funkcja automatycznych świateł 
drogowych 

24.  Czujnik zmierzchu automatycznie włączający i wyłączający światła mijania 

25.  Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED 

26.  Zagłówki przednie z regulacja wysokości 

27.  Zagłówki tylne z regulacja wysokości 

28.  Asystent utrzymania pasa ruchu 

29.  System autonomicznego hamowania z funkcja wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów 

30.  Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu 

31.  Elektryczny hamulec postojowy z funkcja Auto Hold 

32.  Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa 

33.  Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie z funkcja podgrzewania 

34.  Relingi dachowe 

35.  Regulacja wysokości fotela kierowcy 

36.  Składana i dzielona tylna kanapa w proporcji 

37.  Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne 

38.  Podłokietnik przedni 

39.  Elektro chromatyczne lusterko wsteczne 

40.  Wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwacza 

41.  Tempomat 

42.  Tylna kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie 

43.  Centralny zamek sterowany z pilota 

44.  Alarm, immobilizer 

45.  Zapasowe koło dojazdowe 

46.  17-calowe felgi aluminiowe z wielosezonowymi oponami 215/65R17, przyczepność na mokrej 
powierzchni min. klasa C, opór toczenia min. klasa C 

47.  Nawiewy dla drugiego rzędu 



48.  Funkcja automatycznego odparowywania przedniej szyby 

49.  Przednie oraz tylne czujniki parkowania 

50.  Czujnik deszczu z automatycznymi wycieraczkami 

51.  Sygnowane do modelu, dopasowane dywaniki gumowe 

52.  Instrukcja obsługi w języku polskim 

53.  Karta gwarancyjna 

54.  Świadectwo homologacji 

55.  Książka serwisowa 

56.  Kamizelka odblaskowa 

57.  Apteczka 

58.  Gaśnica 

59.  Trójkąt ostrzegawczy 

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia (dostawy samochodu): nie później niż do dnia 
20.12.2022 r. 

 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna zostać sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być dostarczona w terminie do 25.11.2022 r. do godz. 9.00  drogą elektroniczną 

na adres: sekretariat@planetarium.edu.pl  
lub na adres: Województwo Śląskie- Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja 
Kopernika w Chorzowie Al. Planetarium 4; 41-500 Chorzów 

2. Oferta powinna być podpisana zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
 

VI. OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie: 
1) ceny ofertowej — waga kryterium 100% — maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma oferta  

z najniższą ceną, pozostałe — proporcjonalnie mniej; 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. 
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o tym drogą elektroniczną. 
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych 
ofert 
 
VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) 
Klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela: Paweł Jędrzejczak — kierownik ds. administracji;  
e-mail: p.jedrzejczak@planetarium.edu.pl. 
 


