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Załącznik nr 1 
 

Łomża, 02.08.2017r.  
 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I. Informacje ogólne 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowego samochodu 
osobowegoFiat Doblo Maxi Combo1,4 benzyna 120 KM 
wraz z pakietem ubezpieczeniowym dla Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży przy ul. Kopernika 16 
w Łomży. 
 
II. Miejsce i termin złożenia ofert 
 
1. Pisemnie, faksem, e-mailem: Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży ul. Kopernika 16, 18-400  
    Łomża, sekretariat, faks 86 216 51 75 wew. 40, e-mail: bursa1.lomza@wp.pl. 
2. Do dnia 11.09.2017 r. 
 
III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Zakup oraz dostawa do 30 dni od daty podpisania umowy. 
 
IV. Wymagania dotyczące wykonawcy 
 
1. 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 spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza  
spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i     
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 
       Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.     
       Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 
c) potwierdzą wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania,      
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej jednej         
dostawy samochodu osobowego na łączną sumę 90 000 zł netto. 
 
V. Szczegółowa specyfikacja 
 
1.Minimalne wyposażenie: 

 
a) skrzynia biegów manualna 6 biegowa, 
b) wspomaganie układu kierowniczego, 
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c) fotele z regulacją wysokości oraz pochylenia oparcia fotela kierowcy i pasażera oraz 
z regulacją na odcinku lędźwiowym, 
d) centralny zamek sterowany drogą radiową (min. 2 komplety kluczyków z systemem  
zdalnego sterowania), 
e) regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach, kierownica wielofunkcyjna,  
f) zabezpieczenia antykradzieżowe; immobiliser, autoalarm zdalnie sterowany, 
g) światła do jazdy dziennej  w technologii LED 
h) radio z systemem nagłośnienia 
i) poduszki powietrzne z przodu dla kierowcy i pasażera  
j) boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne (przednie i tylne), 
k) elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu, 
l) lusterka boczne sterowane i podgrzewane oraz składane elektrycznie, 
m) klimatyzacja automatyczna, minimum dwustrefowa, dodatkowo nawiew na tylną kanapę, 
n) system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, 
o) system stabilizacji toru jazdy, 
p) system kontroli trakcji, 
r) czujnik parkowania z przodu i z tyłu, Zamawiający dopuszcza kamerę cofania, 
 
2. Wymagany okres gwarancji i obsługi: 
 
a) gwarancja podstawowa: minimum 2 lata bez limitu kilometrów, 
b) gwarancja na perforację nadwozia minimum 10 lat. 
 
3. Dodatkowe wyposażenie: 
 
a) koło zapasowe, podnośnik, klucz, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy,  
gaśnica samochodowa, kamizelki odblaskowe min. 5 szt., 
b) opony zimowe z felgami aluminiowymi, 4 szt.,  
c) ubezpieczenie OC i AC na okres jednego roku, oraz pakiet przeglądów na co najmniej 4       
lata, 
d) materiałowe dywaniki podłogowe (komplet) oraz dodatkowe gumowe na zimę (komplet) 
 
4. Sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia: 
Odbiór samochodu w Łomży lub w siedzibie oferenta, po podpisaniu protokołu przekazania. 
 
5. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni daty zawarcia umowy. 
 
VI. Kryterium oceny ofert: 
 
Maksymalnie za wszystkie kryteria można otrzymać 100 pkt. Jako najkorzystniejsza wybrana 
zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.   
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Maksymalnie „za cenę” można otrzymać 100 pkt. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie 
o najniższej cenie brutto, punkty dla pozostałych ofert obliczane będą według wzoru: 

 
C = (C min /Cb) x 100 
 
gdzie: 
 
Cmin– najniższacenabruttoocenianychofert (zł) 

Cb– cenabruttooferty badanej (zł) 
100 – staływspółczynnik 
 
VII.  Kontakt 
 
1. Osobą do kontaktów ze strony Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży jest Jacek Pogorzelski –  
Dyrektor,tel. 86 2165175, e-mail : bursa1.lomza@wp.pl. 
 
2. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, jak i zapewnia dostęp do  
wszystkich posiadanych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, w godzinach  
pracy bursy, w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 14.00. 

 

VIII. Czas związania ofertą 
 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 7 dni od upływu daty składania ofert. 
 
IX. Postanowienia końcowe 
 
1. Wykonawca powinien dysponować własnymi, odpowiednimi środkami /materiałami/  
sprzętem, do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
2. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przejazdem, zakwaterowaniem i  
wyżywieniem Wykonawcy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania (nierozstrzygnięcia), bez  
podania przyczyn. 
 
 
Sporządziła: ………………………. 
 
 
 
                                                                                 ………………………………………… 
 (podpis Dyrektora) 
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