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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce zaprasza zainteresowane

podmioty do składania oferty na dostawę:

"Samochodu osobowego"

1. Termin realizacji dostawy: 30 dni od dnia podpisania umowy.

2. Specyfikacja techniczna dostawy samochodu:

- samochód fabrycznie nowy, dopuszczony do ruchu na podstawie homologacji jako

samochód osobowy o 100% sprawności technicznej, rok produkcji 2016,

- wykonawca może zaoferować rozwiązania o wyższych lepszych parametrach

technicznych i wyposażeniu.

Wymagane parametry techniczne
Nadwozie Hatchback
Lakier metalizowany, wnętrze - ciemne lub dwubarwne
Koła i opony
Rozmiar opon nie mniejsze niż R15, obręcze ze stopów lekkich, koło

zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe
Ładowność
Liczba miejsc 5 miejsc
Silnik
Emisja spalin Zgodna z normą Euro min. V
Paliwo Benzyna
Pojemność skokowa (cm") Minimalna 1200 cm 3

Moc silnika (KM) Nie mniej niż 80 KM
Maksymalny moment Powyżej 110 Nm
obrotowy
Skrzynia biegów Manualna

Wyposażenie wymagane

Regulacja wysokości fotela kierowcy
Klimatyzacja
Zdalnie sterowany centralny zamek
Komputer pokładowy



ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania,
- elektroniczny układ podziału siły hamowania,
- elektroniczny układ wspomagania awaryjnego hamowania,
- elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy,
- układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu,
- system ostrzegania o awaryjnym hamowaniu ( światła awaryjnego hamowania),
- sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Poduszki powietrzne - 7 szt
Elektrycznie sterowane szyby - przód
Lusterka zewnętrzne boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie
Wspomaganie kierownicy
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Światła do jazdy dziennej
Przednie światła przeciwmgielne
Radioodtwarzacz i głośniki
Sterowanie systemem audio z kierownicy
Port USB, łącze AUX
Gniazda elektryczne 12V w kabinie
System monitorowania ciśnienia w oponach
Komplet dywaników gumowych
Dodatkowy komplet opon na sezon zimowy
Dzielona i składana tylna kanapa

Wyposażenie opcjonalne
Podgrzewana przednia szyba
Czujniki parkowania - tył

3. Gwarancja i serwis

Gwarancja przedmiotu: co najmniej 2 lata na samochód i lakier bez limitu kilometrów

oraz co najmniej 12 lat na perforację nadwozia.

Samochód w dniu odbioru nie może mieć przebiegu większego niż 50 km.

4. Kryterium oceny ofert: 100% najlepsza oferta, a nie najniższa cena

5. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 mailem na adres

pinb37kielce@wp.pl w formie skanu lub dostarczyć na adres: Powiatowy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce

6. Prawidłowo sporządzona oferta powinna prezentować cenę brutto (PLN z VAT).

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

8. Termin składania ofert upływa 29.09.2016 r. godz. 14,00

9. Z oceny ofert zostanie sporządzony protokół.
10. Realizacja (dostawa) przedmiotu zamówienia przez wykonawcę w terminie 30 dni od

dnia podpisania umowy.
11. Płatność za dostawę nastąpi po zrealizowaniu dostawy, na podstawie prawidłowo

wystawionej pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT/ rachunku w

terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia faktury Vat.



Niniejsze zapytanie wysłane zostało do wybranych, potencjalnych dostawców przedmiotu

zamówienia, zgodnie z zasadami zawartymi w Zarządzeniu Nr l1/Regulaminie. Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce z dnia 19.09.2016 r. w celu dokonania

rozeznania rynku i wyłonienia Dostawcy, z którym następnie podpisane zostanie zamówienie na

dostawę przedmiotu zamówienia.

Przesłanie zapytania nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia.


