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Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne       Bielsko-Biała 24.10.2016r. 
„TEATR GRODZKI” 
43-300 Bielsko-Biała 
Ul. Sempołowskiej 13 
NIP 547-18-99-356 
REGON: 072316856 
KRS 0000051764 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PFRON/2016 

Dotyczy zakupu dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych wraz z 
przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności 
Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno- Szkoleniowo-Wypoczynkowy Laliki, 34-373 
Zwardoń, Laliki 365, oraz  Zakładu Introligatorsko-Drukarskiego Stowarzyszenia 
„Teatr Grodzki”, Zakład Aktywności Zawodowej, Ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-
Biała . 
 
1. Zamawiający:  
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „TEATR GRODZKI” 
43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13, NIP 547-18-99-356,  
REGON: 072316856, KRS 0000051764 
strona internetowa: www.teatrgrodzki.pl  
mail: prezes@teatrgrodzki.pl 
 
2. Przedmiot zamówienia:  
 
2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach realizacji zadania pn. „Zakup jednego 
środka transportu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Lalikach, Gmina Milówka 
Powiat Żywiecki” w ramach obszaru D „Program wyrównywania różnic między regionami 
III” oraz dla zadania pn. „Zakup środka transportu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w 
Bielsku-Białej, Gmina Bielsko-Biała w ramach obszaru D „Program wyrównywania różnic 
między regionami III” dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych  w 
wersji dziewięcioosobowej (8+1 typu bus) przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę dwóch nowych samochodów osobowych  
spełniających następujące warunki / wyposażenie lub posiadającego następujące cechy:  
- rok produkcji: 2016; 
- dopuszczenie do ruchu na podstawie homologacji jako samochód osobowy, 9-miejscowy, 
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;  
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- atestowane mocowania dla 2 wózków inwalidzkich (listwy cargo w podłodze, pasy 
mocujące wózek, biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich);  
- wytrzymała podłoga ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą antypoślizgową – łatwa 
w utrzymaniu, 
- możliwość mocowania wózków inwalidzkich w miejsce foteli w 3 rzędzie;  
- najazdy (szyny) aluminiowe składane, z bieżnią antypoślizgową; 
- oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu      
emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze 
kierunkowskazy dachowe; 
- siedzenie łamane w 2 rzędzie z prawej strony;  
- wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki z regulowanym kontem odchyłu oparcia, 
- fotele w drugim rzędzie siedzeń, wyjmowane; 
- fotele w trzecim rzędzie siedzeń, wyjmowane; 
- silnik zasilany olejem napędowym spełniający normę emisji spalin minimum EURO 5;  
- minimalna pojemność skokowa silnika 1600 cm3;  
- minimalna moc silnika 95 KM;  
- maksymalne zużycie paliwa w cyklu łączonym mniej niż 10,0 litrów/100 km;  
- manualna skrzynia biegów;  
- napęd na przednie koła;  
- przesuwane prawe boczne drzwi z przesuwanym oknem;  
- lewy panel boczny z przesuwanym oknem; 
- tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, otwierane pod minimalnym kątem 180 stopni;  
- pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego;  
- przyciemnione szyby w tylnej części przedziału pasażerskiego; 
- pełne wykończenie tapicerskie; 
- gaśnica, trójkąt, komplet wycieraczek podłogowych; 
- centralny zamek sterowany pilotem, alarm, immobilizer; 
- elektrycznie sterowane szyby przedniej;  
- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka;  
- pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów i kierowcy;  
- siedzenie kierowcy z regulacjami: wzdłużna i wysokości;  
- wspomaganie układu kierownicy;  
- regulowana kolumna kierownicy;  
- klimatyzacja z nawiewem na przód i na tył;  
- dodatkowy regulowany nawiew ciepłego powietrza na tył;  
- systemy bezpieczeństwa typu: ABS, ESP lub równoważne;  
- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażerów z przodu pojazdu;  
- światła do jazdy dziennej; 
- kolor ciemny metalic; 
- felgi metalowe z oponami zimowymi, oraz komplet opon letnich; 
- ogrzewanie tylnej szyby;  
- radio CD, USB, minimum 4 głośniki;  
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- Serwis gwarancyjny samochodów będzie odbywał się max. do 50  km od siedziby 
Zamawiającego. 
Wymiary:  
- minimalna długość (w mm): 5000;  
- minimalna wysokość (w mm): 1800;  
 
3.    Termin realizacji zamówienia: 

3.1  Zamawiający wymaga, aby dostosowane samochody do przewozu osób  
z niepełnosprawnością zostały dostarczone do siedziby zamawiającego najpóźniej do dnia 
15.12.2016 r. Jest to termin ostateczny. 
3.2  Zadanie jest płatne w 70 % ze środków jednostki powiatu Żywiec oraz 30% ze 
środków Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Lalikach – dla pierwszego 
samochodu. 
Zadanie jest płatne w 55 % ze środków jednostki samorządu Urzędu Miasta Bielsko-Biała 
oraz 45% ze środków Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Bielsku-Białej – 
dla drugiego samochodu. 
 

4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8 Pojazdy silnikowe do 
transportu mniej niż 10 osób.  

5. Termin płatności:  
 
5.1   płatność w dwóch transzach (dwie faktury). 
5.2  Pierwsza transza do 14 dni od otrzymania faktury. 
5.3 Druga transza do 30 dni od otrzymania faktury. 
 

6. Kryteria oceny:  

6.1 Poza ceną pojazdu oraz wskazanymi powyżej parametrami Zamawiający przy 
wyborze oferty najkorzystniejszej będzie brał pod uwagę także ekonomikę pojazdu 
(średnie spalanie), zaoferowane warunki gwarancji, prognozowane koszty eksploatacji 
wynikające z wymagań producenta (przeglądy okresowe, koszty wymiany podstawowych 
materiałów eksploatacyjnych, wyposażenie dodatkowe (np.: koła wraz z oponami 
zimowymi , zestaw głośnomówiący itp. ). 

6.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia na etapie oceny złożonych 
ofert, zaoferowanego pojazdu lub pojazdu podobnego, o zbliżonych parametrach 
technicznych. 
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6.3 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

9.  Miejsce oraz termin składania ofert:  

9.1  Ofertę proszę przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
piotr@laliki.com.pl, zaz@teatrgrodzki.pl, poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście do 
dnia 3 listopada  2016 r.  do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego – adres ul. 
Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała nr tel. 33 496 52 19 , za dostarczenie oferty w 
inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności. (W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy 

wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez 
Zamawiającego jako miejsce składania ofert.)  

Osoba odpowiedzialna za kontakt z ramienia Zamawiającego:   

Piotr Adamczyk, tel. 48 663 904 778 

 

9.2  Ocena ofert nastąpi w dniu 3 listopada 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie 
Zamawiającego,  

9.3  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

9.4 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 
ofertę 

9.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

9.6  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.teatrgrodzki.pl  

10. Załączniki:  

10.1 Projekt umowy.  

 

 

 


