
Kraków, dnia 17 września 2014r.  
 

AD-25-230/14 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą 

o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o następujących parametrach: 

 

 

Dane ogólne samochodu  

Samochód fabrycznie nowy   nieużywany   Wymagane 

Rok produkcji  2013 lub 2014 Wymagane  

Typ nadwozia  osobowy kombi Wymagane 

Liczba drzwi  5 Wymagane 

Ilość miejsc siedzących  5 Wymagane 

Silnik  diesel lub benzynowy  

 

Wymagane  

 

Zamawiający dopuszcza złożenie 

dwóch ofert na samochód 

z uwzględnieniem silnika diesla 

oraz benzynowego przy 

zachowaniu pozostałych 

parametrów specyfikacji. 

 

Pojemność silnika nie mniejsza niż: 1 150 cm
3
 - maksymalnie do 1 900 cm

3 
Wymagane 

Moc silnika nie mniejsza niż: 70 KM Wymagane  

Napęd na oś przednią   - Wymagane 

Emisja spalin zgodna z normą EURO 5 - Wymagane 



Kolor nadwozia  bez dopłaty  

 

Wymagane  

 

Do wyboru przy podpisaniu 

umowy zakupu. 

 

Lakier  metalizowany 

 

Nie wymagane 

 

Zamawiający dopuszcza lakier 

metalizowany. Do wyboru 

przy podpisaniu umowy zakupu. 

 

Wyposażenie samochodu 

Obręcze kół minimum 15’’ 

z pełnowymiarowymi oponami letnimi 

zalecanymi przez producenta  

- 

 

Wymagane 

 

Zamawiający dopuszcza obręcze 

kół 15 ‘’ ze stopów lekkich 

 

Kołpaki dedykowane przez producenta 

do danego modelu samochodu w rozmiarze 

obręczy – 4 szt. 

- Wymagane 

Dodatkowy komplet opon zimowych 

pełnowymiarowych na dodatkowych obręczach 

stalowych minimum 15” – 4 szt. – zalecane 

przez producenta 

- Wymagane 

Koło zapasowe  1 szt. - Wymagane 

Układ kierowniczy ze wspomaganiem  - Wymagane 

Manualna skrzynia biegów minimum 5 biegów 

do jazdy w przód  
- Wymagane 

ABS  z układem wspomagania nagłego 

hamownia  
- Wymagane 

System kontroli toru jazdy ESC z funkcja 

zapobiegania poślizgowi kół przy ruszaniu ASR 
- Wymagane 



System poduszek powietrznych  dla kierowcy, 

pasażera, oraz boczne poduszki powietrzne 

z przodu  

- Wymagane 

Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna niezapięcia 

pasów  
- Wymagane 

Sygnalizacja niezamknięcia drzwi  - Wymagane 

Światła przeciwmgielne  - Wymagane 

Podgrzewana tylna szyba wraz wycieraczką - Wymagane 

Regulowana kolumna kierownicy  - Wymagane 

Fotel kierowcy z regulacją wysokości  - Wymagane 

Trzy zagłówki regulowane na tylnej kanapie  - Wymagane 

Tylna kanapa składana z oparciem dzielonym 

w układzie 1/3- 2/3 
- Wymagane 

Klimatyzacja  - Wymagane 

Immobiliser  - Wymagane 

Alarm z niezależną syreną  - Wymagane 

Centralny zamek zintegrowany z alarmem 

oraz zdalnym zamykaniem pojazdu. 
- Wymagane 

Elektryczne szyby z przodu  - Wymagane 

Radio odtwarzacz - Wymagane 

Pojemność bagażnika minimum 400 l 

przy rozłożonych wszystkich siedzeniach  
- Wymagane 

Oświetlenie bagażnika  - Wymagane 

Podwójne gniazdo 12V w przestrzeni bagażnika  - 

 

Wymagane 

 

Zamawiający dopuszcza 

wykonanie gniazd przez 

autoryzowany serwis 

w przypadku, gdy producent ich 

nie przewidział. 

 



Gaśnica  - Wymagane 

Trójkąt ostrzegawczy  - Wymagane 

Apteczka samochodowa  - Wymagane 

Zestaw narzędzi  przewidziany przez producenta  

( podnośnik, klucz do kół itp.) 
 Wymagane 

Dywaniki podłogowe gumowe – komplet przód 

i tył 
- Wymagane 

Gwarancja na naprawy mechaniczne minimum  

3 lata  lub przebieg 100 000 km 
- Wymagane 

Gwarancja na perforację elementów nadwozia 

minimum 6 lat  
- Wymagane 

Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 

2 lata  
- Wymagane 

Instrukcja w języku polskim  - Wymagane 

W rozliczeniu zakupu nowego samochodu , 

odkup samochodu posiadanego przez 

Zamawiającego: 

Skoda Octavia Combi z napędem 4x4  

rok produkcji  2002r.   

przebieg  383 400 km  

- Wymagane 

 

 

 

Wymagania dodatkowe : 

Termin realizacji zamówienia najpóźniej do 15 listopada 2014 r.  

Płatność przelewem po przekazaniu samochodu Zamawiającemu w terminie 14 dni od otrzymania 

faktury. 

SZCZEGÓŁY DO ZAMÓWIENIA 
 

I) ZAMAWIAJĄCY:  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 

ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków 

REGON: 351371049 NIP: 675-11-59-603 

 

II) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  
Oferta powinna spełniać poniższe warunki. 

a) być opatrzona pieczątką firmową, 

b) posiadać datę sporządzenia,  

c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

d) podpisana czytelnie przez sprzedawcę 

e) szczegółowe warunki gwarancji i serwisowania 



 

III) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferty należy składać na jeden z podanych sposobów:  

a) elektronicznie adres e-mail zampub_pssekrakow@wsse.krakow.pl 

b) na numer faksu (12) 430 69 96  

c) pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście na  adres Zamawiającego 

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2014 r. 

Oferty po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

IV) KONTAKT: 

Informacji związanych ze składaniem ofert udziela Pan Michał Długosz pod numerem telefonu 

(12) 430-70-46 wew. 120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: zampub_pssekrakow@wsse.krakow.pl  

 

 

 


