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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Będzinie składa zapytanie ofertowe w sprawie 

zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z art. 2 pkt.1 ust. 1, bez stosowania 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) Prawo 

zamówień publicznych.  

 

NA ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 

 

I. Zamawiający:  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie 

42-500 Będzin ul. Gzichowska 27 NIP 625-20-40-858 

tel./fax: 32/267-44-18, e-mail: bedzin.piw@wetgiw.gov.pl 

 

II. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim, na formularzu stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania. 

Oferowana cena musi obejmować wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia. 

Cenę należy podać w kwocie netto i brutto dla całości przedmiotu zamówienia.  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją  

ofertę. 

 

III. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxem lub złożyć 

osobiście  

w sekretariacie Zamawiającego. 

Termin złożenia oferty – do 21 października 2022 r. do godziny 10:00 

 

 

Będzin, dnia 14 października 2022  r. 

mailto:bedzin.piw@wetgiw.gov.pl
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IV. Wymagania dotyczące zamówienia:  
1. Przedmiot zamówienia. 

                  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego posiadającego aktualne 
badania techniczne, o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia 
znajdującego się poniżej oraz ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia.                  

 
Opis przedmiotu zamówienia 
Parametry minimalne 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na 
potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Będzinie ( rok produkcji – 2022). 
 
Samochód powinien charakteryzować się następującymi parametrami: 

Samochód osobowy 
Nadwozie typu: kombi, 5-cio drzwiowy, 
Rok produkcji: 2022 
Dostępność: od ręki 
Napęd: benzyna 
Pojemność silnika nie wyższa niż 1199 ccm 
Skrzynia biegów: manualna 
Norma emisji spalin: Euro 6 
Moc: nie mniejsza niż 96 KW 130 KM 
 
Wyposażenie: 
ABS 
Wspomaganie układu kierowniczego 
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamera cofania 
Automatyczna klimatyzacja, dwustrefowa 
Zewnętrzne lusterka sterowane elektrycznie, składane 
Wielofunkcyjna kierownica 
Zamek centralny i immobiliser 
Reflektory w technologii LED 
Asystent monitorowania pasa ruchu 
Tempomat  
Wbudowana nawigacja satelitarna 
Hak holowniczy 
Komplet zimowych opon + felgi aluminiowe 17” 
Elektryczny hamulec postojowy 
Gniazdo USB  
Automatyczne sterowanie świateł drogowych 
Centralny ekran dotykowy 

Podgrzewana przednia szyba 
Długodystansowy system monitorowania martwego pola 
Ostrzeganie podczas cofania o wykryciu poprzecznie poruszających się pojazdów 
System automatycznego hamowania awaryjnego z wykorzystaniem kamery i radaru 
System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu 
Tapicerka w ciemnym kolorze 
Mata bagażnikowa 
Ubezpieczenie OC, AC, NNW w cenie samochodu 
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3. Termin realizacji zamówienia. 
      Termin realizacji zamówienia – wg umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2.  
 

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Podstawowym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena w tym 

samym standardzie. Zamawiający poinformuje oferenta, który złoży najkorzystniejszą 

ofertę, o dokonanym wyborze w formie pisemnej.  

 

V. Informacje dodatkowe: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania zakupu                          

w przypadku wątpliwości dotyczących rzetelności oferty. 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w sprawie niniejszego 

zamówienia za podaniem przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy: 

- nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa. 

Podpisanie umowy musi nastąpić do dnia 2 listopada 2022 r  

Płatność za przedmiot oferty nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia 

dostarczenia faktury. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Załączniki 
Załacznik nr 1 – formularz oferty 

Załącznik nr 2 – wzór umowy 

 


