
Zapytanie ofertowe  
Zbierający oferty;  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie. 
ul. Młyńska 2d 63-700 Krotoszyn NIP 6211366853. KRS 0000027109.  
Adres do korespondencji ul. Kobylińska 9a 63-700 Krotoszyn. 
 
Termin dostarczenia oferty; 27.09.2019 r. do godz. 13:00 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego autobusu minimum 20 osobowego, w tym 1 miejsce dla 
kierowcy, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym minimum 1 osoby na wózku 
inwalidzkim montowanym zamiennie z siedzeniami ( siedzenia / fotele te muszą być łatwo i szybko 
demontowane bez użycia narzędzi.). Rok produkcji samochodu : 2019. Odbiór nastąpi w siedzibie 
zleceniobiorcy.  
Dostarczony autobus będzie przeznaczony do użytkowania na potrzeby Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i 
Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie,  prowadzącego Warsztat Terapii Zajęciowej.  
II. Minimalne wymagania jakie powinien spełniać autobus i informacje dotyczące przedmiotu 
zamówienia   
1. Nadwozie   
1) przystosowane do przewozu minimum 20 osób, w tym 1 kierowca,   
2) liczba miejsc dla osób na wózku inwalidzkim: minimum 1 montowane zamiennie z siedzeniami  
 ( siedzenia / fotele te muszą być łatwo i szybko demontowane bez użycia narzędzi.)  
3) nadwozie przeszklone, o minimalnych rozmiarach;  

Rozstaw osi         4000 mm  
Długość               6900 mm  

4) nadwozie – kolor biały   
2. Silnik   
1) wysokoprężny z turbo doładowaniem, wtrysk bezpośredni. 
2) paliwo – olej napędowy,  
 3) pojemność silnika w zakresie: min. 1950 cm3 – max. 3000 cm3   
4) moc silnika min. 170 KM,   
5) norma spalania – nie mniej niż EURO 6  
6) skrzynia biegów automatyczna 
3. Wyposażenie  

1) system ABS,  
2) system ESP,  
3) immobiliser,   
4) układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie lub elektrycznie,   
5) klimatyzacja w kabinie kierowcy fabryczna dla danego modelu. 
6) dodatkowe ogrzewanie tylnej części pasażerskiej,  
7) elektrycznie otwieranie szyb przód,   
8) światła przeciwmgielne tylne,   
9) światła przeciwmgielne przednie, doświetlanie zakrętów  

10) centralny zamek sterowany zdalnie, dwa komplety kluczyków ze sterowaniem centralą zamka  
11) auto alarm,   
12) radio fabryczne z odtwarzaczem CD i USB z instalacją nagłaśniającą w przestrzeni pasażerskiej,  
13) poduszka powietrzna dla kierowcy   
14) drzwi przesuwne prawe 
15) tapicerowana podsufitka i część pasażerska z izolacją dźwiękowo-termiczną pojazdu,   
16) drzwi tylne 2 skrzydłowe nie przeszkolone - pełne,   
17) antypoślizgowa wykładzina,   
18) gaśnice szt.2 z mocowaniem , trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy, wybijaki do szyb w 

ilości nakazanej przepisami prawa, dwie kamizelki odblaskowe.   
19) komplet kół wraz z kołem zapasowym pełnym oraz komplet narzędzi  (klucz do kół, podnośnik)  



20) dodatkowe oświetlenie przestrzeni pasażerskiej,   
21) półki na bagaż podręczny z poręczą nad podwójnym rzędem siedzeń (brak półek nad pojedynczym 

rzędem siedzeń) 
22) podświetlane schody wejściowe   
23) podwójne i pojedyncze fotele z pasami 3 punktowymi oraz z możliwością regulacji odległości 

pomiędzy rzędami foteli. 
24) ścianka działowa za siedzeniem kierowcy,  
25) wysokość kabiny pasażerskiej co najmniej 190 centymetrów, płaska podłoga  
26) tachograf  
27) wzmocnione zawieszenie / wzmocnione stabilizatory, 
28) tempomat  
29) dodatkowe gniazdo USB 5V 2,4A do zasilania kamery umiejscowione w pobliżu górnego środka 

szyby przedniej. 
30) Pojedyncze siedzenie dla pasażera obok kierowcy z dostępem do kabiny pasażerskiej bez 

opuszczania pojazdu. 
4. Zabudowa specjalna  
 1) przystosowanie minimum 1 miejsca dla wózka inwalidzkiego (montowane zamiennie z siedzeniami -  
siedzenia / fotele te muszą być łatwo i szybko demontowane bez użycia narzędzi,  
 2) drzwi autobusu umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego z prawej strony pojazdu - przesuwne 
3) szyny najazdowe do wprowadzenia wózka inwalidzkiego, mocowanie do przewozu  szyn najazdowych 
z tyłu pojazdu,  
4) pasy do mocowania wózka inwalidzkiego i osoby niepełnosprawnej,  
5) szyny podłogowe do mocowania wózków inwalidzkich,   
6) zamontowane uchwyty ułatwiające wsiadanie – przód drzwi prawe przesuwne,  
7) ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe tył.   
 
5. Warunki gwarancji   
1) gwarancja na powłoki lakiernicze -  minimum 5 lat,   
2) gwarancja na silnik i podzespoły - minimum 2 lata bez limitu kilometrów,   
3) gwarancja na perforację i korozję elementów nadwozia - minimum 10 lat,   
4) gwarancja na wykonanie zabudowy zgodnie ze sztuką techniki stosowanej przy zabudowach              -  
minimum 10 lat 
 
 
Termin realizacji zamówienia;     do 23 grudnia 2019 rok 
 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty. 
1. Spełnienie wszystkich punktów z opisu zamówienia. 
2. Najniższa cena 
3. Negocjacje z dwoma oferentami z najniższą ceną. 

 
 

Opis sposobu przygotowania oferty; 
 

1. Oferta powinna zawierać cenę brutto zawierającą podatek VAT i opis każdego punktu zgodny z 
przedmiotem zamówienia. 

2. Zamknięta w kopercie z dopiskiem „Autobus dla WTZ Krotoszyn” 
3. Oferta fizycznie musi zostać dostarczona do dnia 27.09.2019 do godz. 13:00 
 


