
Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590, 34-735 NiedŹwiedŹ

tel./fax (01 8) 33-1 7-207, 33-17 -94s
e-mail: gpn(lqorcepn. pl www. gorcepn. pl

NIP:7372201299

ZAPYTANIE CENOWE
doĘczące zamówienia ponżej 30 000 € netto

Gorczański Park Narodowy w Porębie Wielkiej zaprasza do zŁoŻeniaofert cenowych na:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje rVw zakres dostaw usług:

I. Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego Suzuki Jimny posiadającego:

a) napęd 4x4Iub 4wD z reduktorem skrzyni biegów,

b) manualną skrzynię biegów,

c) minimalny okres gwarancji:

o 36 miesięcy

o 100 tys' km na podzespoĘ mechaniczne

o 72 miesiące na odpomoŚó nadwozia na perforację spowodowaną przezkorozję

o 12 miesięcy na powierzchnie lakierowane'

d) silnik benzynowy o mocy 62,5 kW oraz o pojemności 1328 cm3, który zgodnie zrozp.
Prezesa RM z 10.05.2017 t. ,, W sprawie innych niż cena obowiqzkowych lcryteriów
oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych'' Dz.U.96
poz.559 zpoźn. zm., musi spełniaó następujące wymogi:

l zuŻycię energii w cyklu mieszanym nie ptze|<racza 250,00 MJ/l
. emisja COz w cyklu mieszanym nie przekracza 230,00 g/km
. emisja zanieczyszczeń wynosi maksymalnie dla:

O tlenków azotu 0,06 g/km
O cząstek stałych 0,005 g/km
{) węglowodorów 0,1 glkm

e) nadwozie pokryte lakierem metalicznpn
możliwoŚci zaoferowania samochodu w
kolor (lub jego odcień) graflt,

zamontowany auto alarm,

zamontowany centralny zamek,

komplet (4 szt.) opon zimolvych wraz z metalowymi felgami (oprócz standardowego -
fabry czne go kompletu op on letnich),

w kolorze zielonym. W przypadku braku
w/w kolorystyce nadwozia, dopuszcza się

f)

s)

h)



l) Zamontowany' hak holowntczy (z demontowanym zaczepem) wTaz z wiązką igniazdem elektrycznym, posiadający certyfikat um_ozliwiający dokonanie
odpowiedniego wpisu do dowodu rej estracyjnego,

j) zamontowane relingi dachowe,

k) klimatyzacja,

l) orurowanie - progi boczne nrowe zę stali nierdzewnej'

m) osłona stalowa pod silnik ze stali nierdzewnej,

n) :żamontowang- P|zez WykonawoQ radiostacje profuśjonalne (seie łn.v1tić e eB raełieEn
!!) wlaz z układem zasilającym (zasilan-ie 13?8 DCV) i ukiadęm uot.no*y* (iló +
GPS), Ww rłvposażeniejest w dyśpozycji (własnością) Zamawiającego.,:,

II. Usługa:

a) montażu:

wszystkie ilw dodatkowe elementy wyposazenia, tzn. hak holowniczy oraz
radiostacja z układem antenowym i układem zasilania muszą byó zamontowane w
dostarczanym samochodzie. Ich montaz nie moze powodowab utraty lub obnizenia
okresu obowiązywania jakichkolwiek praw gwarancyjnych:
** w przypadku samochodu (gwarancji ogólnej, mechanicznej na perforację, etc.),
*+ w przypadku radiostacji (gwarancji ogólnej, ętc. którą określa producent

montowanych radiostacji profesjonalnych fitmy,,Motorola") - radiostacje
fabrycznie nowe z wtznągwarancj a producenta,

Radiostacja wraz z układem zasilaniaDCV oraz antenowym winna być zamontowana
przez osobę posiadającą stosowne umiejętności i i dysponującą odpowiednimi
narzędziarn| Strojenie układu antenowego musi być- wykonane piire, osobę
posiadającą stosowne uprawnienia i dysponującą odiowieónim (pro^fesjonalnymj
sprzętem zarówno do strojenia układu nadawczo _ odbiorcz.go .udio'tacji jak i dó
montazu wtyku BNC.

MorfiaŻ radiostacji wrazul<ładem zasilania i układem antenowym obejmuje:
o ftzyczny montaŻ na stałe stopy antenowej w karoserii - w dachu pojazdu (z

zachowaniem połączenia elektrycznego anteny) z zaizolowaniem miejsca
montazu i z przeprowadzeniem kabla antenowego pod podsufitką *nęt ru
kabiny do miejsca montazu radiostacji,

o instalację anteny GPS we wnętrzu kabiny,

o przykręcenie uchwyu mocującego radiostacj ę orazuchwyt mikrofonogłośnika w
miej scu wskazanym przęzprzedstawi ciela Zamavłiaj ącegt,

o 
',zarobienie'' wtyku BNC na końcówce kabla antenowego,

o podłączenie przewodu zasilającego radiostacje w układ elektryczny pojazdu za
układem bezpieczników i doprowadzenie go do miejsca móntażu iałiostacji.
Podłączenie to ma zapewnić pracę radiostacji bez względu na włączenie lub
wyłączenie zasilania kluczykiem w stacyj c e,

o strojenie układu antenowego do układu nadawczo - odbiorczego radiostacji,



o zainstalowanie radiostacji w uchwycie wTaz z mikrofonogłośnikiem otaz
podpięcie przewodu zasilĄącego i linii antenowych.

Montaz radiostacji musi odbywaó się w obęcności przedstawiciela Zamawiającego
(umoŻliwienie wejścia na halę setwisowo _ montazową stacji ASo).

Zainstalowanie radiostacji wraz z vl<ładęm antenowym musi byÓ potwierdzone
wpisem do książki gwarancyjno/serwisowej dostarczanego samochodu ptzez stację
ASo działającą w systemie dystrybucji utworzonyrn ptzez dostawcę/producenta
przedmiotowego poi azdu.

pr ze glądu te chni czne go :

samochód przed wydaniem Zamawiającemu' apo zamontowaniu haka holowniczego
(wraz z instalacją elektryczną), musi przejsć, pozytywne badanie techniczne (z
wydaniem stosownego zaświadczęnia), na podstawie którego zostanie dokonany
odpowiedni wpis do dowodu rejestracyjnego o wyposażeniu pojazdu w hak
holowniczy.

pr ze glądy gwarancyj ne :

wymagane (obowiązkowe) przeglądy w okresie gwarancji i/lub ewentualne naprawy
gwarancyjne muSZą byó dokonywane we wszystkich autoryzowanych stacjach obsługi
(ASo)' w tym równiez w siędzibie Wykonawcy.

2. Termin realizacji dostawy samochodu:30 października 2015 r.

3. Miejsce i termin złoŻenia oferty: Gorczański Park Narodowy, Poręba Wietka 590,

34-735 Niedźwiedź, - do 04.09.2015 r. do godz. 0900.

4. Kryteria oceny ofert: najniŻsza cena brutto.

5. Sposób przygotowania oferty: forma pisemna w języku polskim w zaadresowanej kopercie

z dopiskiem,,oferta na dostawę samochodu terenowego dla GPN'.
6. Termin i forma płatności: zapŁata faktury nastąpi w tetminie 14 dni od daty podpisania

przez obie Strony bęz zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu'

7. Cęna brutto winna zawieruć koszt dostawy samochodu do dyrekcji Gorczańskiego Parku

Narodowego.

8. Cena podana w ofercie wiirna być wyrażonaw złotych polskich z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku.

9. Samochód winien pochodzió z polskiej dystrybucji.

10. osobą upowaŻnioną do udzielania dodatkowych informacji jest P. Tomasz Gierat tel. 18/

33 I7 207 wew.43 orazP.Krzysztof Faltyn tel. 18/ 33 17 207 wew.37.

Załączttiki:.

1. Załączttiknr 1 - oferta cenowa (wzór)

b)

c)

DYREKTOR


