
 
Jelenia Góra 14.11.2022 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
(postępowanie o wartości szacunkowej przekraczającej 50.000 zł i niższej niż kwota 130.000 zł, wskazana w art. 2 ust. 1 

pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933.) 

 
Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra, 

posiadające numer identyfikacyjny NIP 611-18-63-368, REGON 231083620,  

zaprasza do złożenia ofert na: „Dostawa/zakup samochodu osobowego dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej 

Górze”. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa/zakup 1 sztuki fabrycznie nowego (wcześniej niezarejestrowanego) 

samochodu osobowego dla potrzeb Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.  

 

Podane parametru samochodu są preferowanymi przez Zamawiającego. Dopuszcza  się w tym zakresie 

niewielkie odchylenia, które nie wpłyną w istotny sposób na walory użytkowe samochodu. 

 
Lp. Opis 

1 Samochód osobowy, fabrycznie nowy rok produkcji 2020, 2021, 2022 

2 Nadwozie Minivan/SUV 

3 Pojemność skokowa od 1000 do 3000 cm
3
 

4 Moc minimalna 95 KM 

5 Norma emisji spalin Euro 6 

6 Skrzynia biegów manualna 5- lub 6-stopniowa, automatyczna 

7 Liczba miejsc siedzących 7 

8 Paliwo 
benzyna bezołowiowa, napęd hybrydowy, 
napęd elektryczny 

9 Zużycie paliwa - cykl miejski maks. 12 l. /100 km 

10 Zużycie paliwa - cykl pozamiejski maks.   12 l. /100 km 

11 Typ napędu napęd na przednią oś, 4x4 

12 Kolor nadwozia brak wymogu 

13 Rozstaw osi min. 2635 mm 

14 Rozstaw kół przednich/tylnych min. 1540 mm 

15 Szerokość nad tylnymi podłokietnikami min. 1400 mm 

16 Gwarancja na silnik i podzespoły min. 3 lata / 100000 km 

17 Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 3 lata 

 

Wyposażenie 

18 Poduszka powietrzna czołowa i boczna dla kierowcy i pasażera 
19 Poduszki powietrzne kurtynowe 
20 Zagłówki przednie 

21 ABS - podczas ostrego hamowania nie dopuści do zablokowania kół.  

System wspomagania nagłego hamowania. System stabilizacji toru jazdy. 
22 System wspomagania parkowania tyłem + kamera cofania + czujniki parkowania 
23 Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser) 



 

      24 Zdalne sterowanie centralnego zamka (kluczyk z pilotem) 
25 Klimatyzacja 
27 Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu 
28 Elektryczne sterowanie i podgrzewane lusterka boczne zewnętrzne 

29 Fotel kierowcy z regulacją wysokości 
30 Instalacja radiowa z głośnikami i anteną 
31 Termometr zewnętrzny 

32 Komputer pokładowy 
33 System monitorowania martwego pola 
34 Przednie światła przeciwmgłowe 
35 Światła do jazdy dziennej LED 

36 Komplet gumowych dywaników wewnętrznych 
37 Felgi stalowe z oponami zimowymi 

38 Komplet kół letnich 17 cali 
39 Koło zapasowe/dojazdowe 
40 Instrukcja obsługi w języku polskim 
41 Karta gwarancyjna 
42 Świadectwo homologacii 
43 Książka serwisowa 
44 Karta pojazdu 
45 Kamizelka odblaskowa 
46 Apteczka 
47 Gaśnica 
48 Trójkąt ostrzegawczy 

 
1. Wzór Formularza oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Termin wykonania – dostawa do 20.12.2022 r. 

3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:  

Dominik Jakubów, mail: przetargi@muzeumkarkonoskie.pl, tel. 75 752 34 65/882 485 337. 

 
II. Opis sposobu obliczenia ceny:  

1. Cenę ofertową należy podać w "FORMULARZU OFERTOWYM". 

2. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako 

obowiązujące strony przez okres realizacji zadania wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT (wyrażoną cyfrowo i słownie), z 

dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. VAT należy wyliczyć zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

4. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to 

czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszego zapytania, i że je 

odpowiednio wycenił. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie 

ryzyko związane z realizacją Umowy. 

 
III. Kryteria/ocena ofert:  

1. Cena oferty 100%/100 pkt.  

2. Ocena oferty = cena minimalna brutto / cena badanej oferty x 100 pkt. 

 

IV. Sposób przygotowania oferty:  

Wykonawca jest obowiązany złożyć ofertę zgodnie z zamieszczonymi wzorami – Załącznik nr 1 do 

Zapytania. 

 

V. Oferty należy składać: w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Muzeum Karkonoskiego, 

58-500 Jelenia Góra ul. Matejki 28 – sekretariat, w terminie do dnia 18.11.2022 r. godz. 12:00. Otwarcie 

ofert nastąpi dnia 18.11.2022 r. godz. 12:30. 

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie udzielone zamówienie. 

 
 

Z poważaniem 

 

 
 

mailto:przetargi@muzeumkarkonoskie.pl

