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ZAPYTANIE CENOWE
Dotyczące zamówienia o wartościponiżej 30 000 € netto
Gorczański Park Narodowy w Porębie Wielkiej w oparciu o $5 pkt 6 b ,,Regulaminu udzielania

zamówień publicznych

w

Gorczańskim Parku Narodowym'', zaptasza

do

złoŻenia ofert

cenowych na:

Dostawę fabrvcznie n

korzvs

ch wvstawniczvch. iazd

próbnvch samochodu terenowego ISUZU D-MAX 1'9 TD 4wD lub tożsamego
posiadającego:

a) Napęd 4WD z reduktorem skrzyni biegów.
b) Silnik Diesla o mocy l20 Kw1163 KM oraz
emisji spalin Euro 6

c)

Manualną skrzynię biegów,

d) Minimalny

o
.
o
e)

f)

o pojemności 1898 cm3, spełniający normę

okres gwarancji:

60 miesięcy lub

l00 000 km

na podzespoły mechanicznę.

72 miesiące na perforację korozyjną nadwozia.
60 miesięcy na powłokę lakiemiczą,

Preferowany kolor nadwozia lakier metaliczny w kolorze zielonym. W przypadku braku
w w/w kolorystyce nadwozia, dopuszcza się
kolory; szary, grafitowy (lub ich odcienie), czarny.

mozliwościzaoferowania samochodu
Zarnontowany centralny zamek.

g) Klimatyzację.
h) Fabryczne radio

i)
j)

Zamontowany komplet opon zimowych All-Terrain.

Pełnowymiarowe
samochodzie"

koło Zapasowe w rozmiarze zgodnym z

zamontowanymi w

k) Zamontowany hak holowniczy (z demontowanym zaczepem) wraz z wiązkąi
gniazdem
elektrycznym 7 PIN' posiadający certyfikat umożliwiający dokonanie'odpońedniego
wpisu do dowodu rejestracyjnego.

Zderzaktylny rurowy.

r)

m) Zamontowaną wykładzinę skrzyni ładunkowej wykonan z tworzywa
sztucznego.
ą
n) Zamontowaną roletę aluminiową na przestrzeni ładunkowej.
o)

II.

Zamontowane pIzez Dostawcę profesjonalną radiostację wraz z układem zasilającym
(zasilanie 13,8 DCV) i układem antenowym (n/o + crsj. nadiostacja jest
w ayspożycji i
będzie dostarczon a przez Zamawiającego.

Usługę:

a) Montazu wszystkich

w/w dodatkowych elementów wyposażenia, tj; haka holowniczego

wrM Z wiązką elektryczną oraz radiostacji z układem antenowym i układęm zasilar]ia,
które muszą byi zamontowane w dostarczanym samochodzie. tctr montaz nie
moŻe

powodować utraty lub obnizęnia okresu obowiązywania praw gwarancyjnych:

-+ W

*+

przypadku samochodu (gwarancji ogólnej, mechanicznej na perforację
oraz
powłokę lakierniczą).
W przypadku radiostacji (gwarancji ogólnej, którą określa producent montowanych
fi .my,,Motorola',).

radiostacj i profesj onalnych

Radiostacja wtaz Z układem zasllania

DCV oraz antenowym winna być zamontowana

ptzez osobę posiadającą stosowne umiejętnościi dysponującą

odpowiednimi
narzędziami. Strojenie układu antenowego musi być wykonanę ptzez osobę posiadającą
stosowne uprawnienia i dysponującą odpowiednim (profesjonalnym) sprzętem
zaróvłno
do strojenia układu nadawczo - odbiorczego radiostacji jak i do montaŹu wtyku
BNC.
MontaŻ radiostacji wrazlkładem zasilania i układem antenowym obejmuje:

o

o
o
o
o

o
o

Ftzyczny montaŻ na stałe stopy antenowej w karoserii - w dachu pojazdu (z
zachowaniem połączenia elektrycznego anteny) z zaizolowaniem miejsca montażu i
z przeprowadzeniem kabla antenowego pod podsufitką wnętrza kabiny do miejsca
montazu radiostacji.
Instalację anteny GPS we wnętrzu kabiny.

Przykręcenie uchwytu mocującego radiostacj ę oraz uchwyt mikrofonogłośnika w
miejscu wskazanym przez przedstawi ciela Zamawiającego.
,,Zarobienie'' wtyku BNC na końcówce kabla antenowego.

Podłączenie przewodu zas|lającego radiostacje w układ elektryczny pojazdu za
układem bezpieczników i doprowadzenie go do miejsca móntażu rabiostacji.
Podłączenie to ma zapewnić pracę radiostacji bez względu na włączenie lub
wyłączenie zasilania kluczykiem w stacyjce.
Strojenie układu antenowego do układu nadawczo

- odbiorczego

radiostacji.

Zainstalowanie radiostacji w uchwycie wraz z mikrofonogłośnikiem oraz podpięcie
przewodu zasilającego i linii antenowych.

Zainstalowanie radiostacji wraz z układem antenowym musi być potwierdzone wpisem
do książki gwarancyjno/serwisowej dostarczanego samochodu przez stację ASo

działającą w systemie dystrybucji utworzonym przęz dostawcęlproducenta

przedmiotowego poj azdu.

b)

Przeglądu teehnicznego:

Samochód przed wydaniem Zamawiającemu' a po Zamontowaniu haka holowni czego
(wraz z instalacją elektryczną), musi przejsć, pozytywne badanie techniczne (z wydaniem
stosownego zaświadczenia), na podstawie którego zostanie dokonany odpowiedni wpis
do dowodu rejestracyjnego o wyposazeniu pojazdu w hak holowniczy.

c) Przeglądy gwarancyjne:
Wymagane (obowiązkowe) przeglądy w okresie gwarancji i/lub ewentualne naprawy
gwarancyjnę muszą być dokonywane wyŁącznie w autoryzowanych stacjach obsługi

(ASo).

1. Termin realizacji dostawy samochodu: do 30 kwietnia 20lg r.

2. Miejsce i termin zŁoŻenia oferty: Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 590,
34-735 Niedźwiedź,-do 08.02.2018 r. do godz.0900.
a

J.

Kryteria oceny ofert: najniŻsza

cena brutto.

4, Sposób przygotowania oferty; forma pisemna w

języku polskim w zaadresowanej kopercie z

dopiskiem ,,oferta na dostawę samochodu terenowego dla GPN''. Do oferty należy
obowiązkowo doŁączyć informację na temat oferowanego samochodu tj; model, kolor,
wyposażenie standardowę' wyposazenie dodatkowe itp.
5.

Termin i forma płatności:zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty podpisania przęz
obie Strony bęz zasttzeżeń protokołu odbioru samochodu.

6.

Cena podana w ofercie winna byc wyraŻona

w złotych polskich z dokładnościądo dwóch

miejsc po przecinku.

t. Samochód winien pochodzić z polskiej dystrybucji.
8.

po dokonaniu przez niego rejestracji w
odpowiednim wydziale komunikacji. Rejestracji dokonuje Zamawiający na podstawie

Samochód zostanie wydany Zamawiającemu
dokumęntów otrzymanych od wykonawcy.

9.

osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych informacji jest P.Ierzy Gierczyk
tel. 1 8/ 33 17 945 wew' 37 od poniedziałku do piątku w godz.

8oo- 15oo

l0. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŻnienia postępowania na kaŻdym jego etapie
bez podaniaprzyczyny.

Il.Zamawiający dopuszcza moŹliwośćzmiany terminu dostawy z przyczyn niezaleŻnych od
Dostawcy.
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