
Kielce, dnia 19 listopada 2019 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Kuratorium Oświaty w Kielcach, zaprasza do składania ofert na 
dostawę samochodu służbowego.

1) Zamawiający:

Kuratorium Oświaty w Kielcach, 
Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, 
tel. (41) 342-16-34, 
e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl, 
NIP: 9590830580, REGON: 006473120

2) Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego na potrzeby 
Kuratorium Oświaty w Kielcach z zachowaniem następujących warunków:

1. Dane techniczne

Samochód osobowy - rok produkcji 2019

Nadwozie typu sedan 4dr

Liczba miejsc – 5

Silnik benzynowy

Moc minimum 150 KM

Automatyczna skrzynia biegów

Lakier ciemny metalizowany 

Tapicerka w ciemnym kolorze

2. Podstawowe wymiary  

Rozstaw osi minimum 2780 mm

Długość pojazdu minimum 4780 mm

Szerokość pojazdu minimum1840 mm

Pojemność bagażnika minimum 450 l.

3. Bezpieczeństwo

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Kurtyny powietrzne

Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy
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 Pasy bezpieczeństwa foteli przednich z napinaczami i regulacją wysokości

Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia

Wycieraczki z czujnikiem deszczu

System monitorowania ciśnienia w oponach

Autoalarm 

Immobilizer 

4. Oświetlenie

Światła do jazdy dziennej w technologii LED

5. Koła i opony

Felgi aluminiowe 

Koło zapasowe ( dojazdowe )

Komplet kół zimowych na felgach aluminiowych

6. Komfort i funkcjonalność

Przednie i tylne czujniki parkowania

Kamera cofania 

Komputer pokładowy

Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)

Dodatkowe nawiewy dla pasażerów drugiego rzędu

System automatycznego odparowywania przedniej szyby

Tempomat 

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych

Centralny zamek sterowany zdalnie

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

Podgrzewane lusterka zewnętrzne

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne

Dywaniki welurowe 

7. Fotele

Fotel kierowcy i pasażera z regulacją

Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń



Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40

8. Systemy multimedialne i nawigacji

System multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym 

Nawigacja satelitarna w języku polskim

9. Wymagania Zamawiającego przedstawia wzór umowy.

3) Przewidywany termin wykonania zamówienia: 

do dnia 31grudnia 2019 roku

4) Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert.

100% cena z zachowaniem wymogów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie innych
 niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień 
publicznych z dnia 10 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 559).

6) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty składane pisemnie należy umieścić w kopercie z adresem Zamawiającego i opisać: „Zakup 
samochodu służbowego dla Kuratorium Oświaty w Kielcach” lub przesłać na adres e-mail: 
kurator@kuratorium.kielce.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2019 r. o godz. 1515

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 r. o godz. 15:20.

7) Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Wojciech Stawiarz – e-mail: wojciech.stawiarz@kuratorium.kielce.pl, tel. 501-710-384

Izabela Bartnik – e-mail: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl, tel. 41-342-16-47; 41-342-12-41

8) Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
warunków udziału w postępowaniu:

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1

9) Inne istotne informacje.

 Treść zapytań pisemnych składanych przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
przekaże Wykonawcom (bez ujawniania źródła zapytania).

 Ofertę składa się w formie pisemnej w języku polskim.
 Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do działania 

w imieniu Wykonawcy.
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 Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia oraz odstąpienia od podpisania 
umowy bez podania przyczyny.

  Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia.

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
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