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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie zwraca  się 

z zapytaniem ofertowym dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  rozpoznania 

cenowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości  kwoty 30.000 euro. 

I. Tryb udzielenia zamówienia: 

 Zamówienie nie podlega procedurom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo  zamówień 

 publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.). 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu 

 osobowego dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. M.  Kopernika w 

Chorzowie , al. Planetarium 4. 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

 wyprodukowany w 2017 r. 

 należy do grupy samochodów osobowych typu kombi 

 liczba miejsc 8 lub 9 

 rozstaw osi 3498 mm 

 pojemność bagażnika 1 m
3
  

 Silnik 1,6 

 moc silnika min 120 kM 

 rodzaj paliwa – diesel 

 lakier metalik  

 skrzynia 6 - biegowa 

 wspomaganie kierownicy 

 poduszki powietrzne przednie  dla kierowcy i pasażera z przodu ( pasażera z funkcją 

dezaktywacji) 

 drzwi przesuwne boczne z obu stron 

 czujnik deszczu 

 fabryczne przednie reflektory wykonane w technologii ksenonowej, biksenonowej 

lub LED 

 światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED 

 przednie i tylne światła przeciwmgłowe 

 ABS 

 system elektronicznej stabilizacji toru jazdy 

 immobiliser 

 tempomat 

 pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami dla siedzeń przednich 

 podłokietniki dla wszystkich miejsc  

 centralny  zamek 

 czujniki parkowania 

 klimatyzację  z nawiewem na przód i tył 

 podgrzewaną elektrycznie przednią szybę 

 elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby z przodu  

 elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne wraz z systemem podgrzewania 



 pełne przeszklenie 

 wycieraczka tylnych drzwi 

 elektrycznie sterowany fotel kierowcy  

 fotel pasażera dla 1 lub 2 osób 

 3 osobowa kanapa w drugim i trzecim rzędzie siedzeń, wyjmowana, przyciemniane 

szyby 

 pokrycie podłogi przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej z tworzywa 

 fabrycznie montowany radioodtwarzacz z tunerem Fm rds wraz z mp3 lub wejściem 

na kartę SD lub USB  

 fabryczny system nawigacji satelitarnej  

 felgi stalowe 

 pełnowymiarowe koło zapasowe  

 

III.  Inne istotne warunki zamówienia: 

 

1. Siedziba serwisu, w którym będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne i inne, nie może 

znajdować się w większej odległości niż 50 km od siedziby Zamawiającego.  

2. Płatność za przedmiot umowy nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT , w 

terminie 21 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury . 

       Dane do faktury: 

      Województwo Śląskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne  

      Im. M. Kopernika 

      Al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów 

      NIP- 9542770064 

3. Wymagany okres gwarancji: 

a) gwarancja podstawowa: minimum 2 lata bez limitu kilometrów, 

b) gwarancja na powłokę lakierniczą minimum: 3 lata. 

 

IV. Termin i miejsce realizacji zmówienia: 

  

1. Zamówienie musi być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia 

podpisania umowy. 

2. Odbiór samochodu w siedzibie ( salonie) Wykonawcy. Jeżeli siedziba Wykonawcy, 

którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą będzie znajdowała się w odległości 

większej niż 100 km do siedziby Zamawiającego, Wykonawca dostarczy przedmiot 

zamówienia na własny koszt. 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie: 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu: 

 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie stawia 

szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza 

spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczegółowych 

wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie 

warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

2. Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Ofertę którą należy złożyć na załączonym formularzu - zał. nr 1, 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 2, 



c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności 

gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

VI. Kryteria oceny ofert: 

 

 Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki na podstawie  następujących 

kryteriów: 

 

 Cena – 100%. 

 

VII. Sposób przygotowania oferty: 

 

1. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do 

zapytania. 

2. Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w zł. wg obowiązujących 

przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w 

sposób kompletny i jednoznaczny. 

3. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty , do poświadczenia 

dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć 

do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo  należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami ( dokumentami i oświadczeniami) 

stanowi jedną całość. 

 Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób      

 uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację ( np. bindowane, zszyte, spięte itp.) 

 

VIII.  Miejsce i termin składania ofert. 

  

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym- zał. nr 1 do zapytania w 

zamkniętej kopercie w terminie do dnia 04.10.2017 r. do godz. 12:00 w formie 

pisemnej( osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) na adres: Planetarium i 

Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika, al. Planetarium 4, 41-500 

Chorzów, pokój nr 13 – na kopercie należy umieścić napis: 

 

 „ Oferta -  zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego „- nie 

    otwierać przed 04.10.2017 r. godz. 12:00. 

 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie 

Zamawiającego przy al. Planetarium 4 – pokój nr 3. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, z zastrzeżeniem, że cena podana w ofercie nie 

będzie podlegać negocjacjom. 

 

IX. Informacje dodatkowe:  

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 

       przyczyn oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą. 

2. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do 

udzielenia zamówienia. 



3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie 

przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze 

oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru. 

 

X. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 

 

 Stefan Janta - Tel.  32-745-27-28 w. 27 , 500-253-561, e-mail: 

 Stefan@planetarium.edu.pl  

 

XI. Załączniki: 

 

Załącznik nr 1- formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
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