Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 442414-2013 z dnia 2013-10-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sejny
Dostawa samochodu osobowego 9 osobowego; (8 plus kierowca) przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (przetarg III). Samochód musi spełniać
następujące minimalne parametry techniczne oraz...
Termin składania ofert: 2013-11-14

Sejny: Dostawa samochodu osobowego 9 osobowego; (8 plus kierowca)
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby
na wózku inwalidzkim (przetarg III)
Numer ogłoszenia: 484312 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 442414 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
ul. Wojska Polskiego 60D, 16-500 Sejny, woj. podlaskie, tel. 87 517 34 16, faks 87 517 34
16.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego
9 osobowego; (8 plus kierowca) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w
tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (przetarg III).
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa samochodu osobowego 9 osobowego;
(8 plus kierowca) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej
osoby na wózku inwalidzkim (przetarg III). Samochód musi spełniać następujące
minimalne parametry techniczne oraz zawierać wyposażenie jak niżej: 1. Silnik spełniający
normę co najmniej EURO 5 a) Wysokoprężny, rodzaj paliwa - olej napędowy b)
Pojemność do 2000 cm³ c) moc silnika minimum 100 KM d) Napęd na koła przednie 2.
Wymiary - Rodzaj pojazdu a) Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2013-14 b) Typ:
BUS COMBI 9 osobowy c) Długość całkowita pojazdu: do 5500 mm d) Wysokość
przestrzeni pasażerskiej do 1400 mm e) Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu ze
wspomaganiem f) Skrzynia biegów: minimum 5 biegowa + wsteczny g) Kolor nadwozia:
metalic (kolor do uzgodnienia przy podpisaniu umowy) 3. Systemy bezpieczeństwa a)
Układ hamulcowy z system zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania ABS b)
ESP- elektroniczna stabilizacja toru jazdy c) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
d) Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki i 3 punktowe pasy bezpieczeństwa 4.
Zabezpieczenia: a) Immobilizer b) Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem 5.

Wyposażenie zewnętrzne a) regulacja zasięgu reflektorów b) lusterka zewnętrzne
sterowane elektrycznie c) szyby przednich drzwi regulowane elektrycznie d) światła do
jazdy dziennej, najlepiej wykonane w technologii LED e) Tylna klapa z szybą ogrzewaną
lub dwuskrzydłowe drzwi z wycieraczką/wycieraczkami i spryskiwaczem, boczne drzwi
przesuwane z prawej strony f) pełne kołpaki kół g) pełne przeszklenie przedziału
pasażerskiego wraz z szybą przesuwaną w drugim rzędzie po lewej stronie h) komplet opon
zimowych z felgami stalowymi 6. Wyposażenie wewnętrzne: a) Ilość miejsc siedzących:
fabrycznie przystosowanych do przewozu 9 osób (8 pasażerów + kierowca, w układzie 3
rzędy siedzeń - siedzenia w II dzielone 2 + 1 i III rzędzie dzielone 2 + 1 lub 1+1+1 każde
mocowane oddzielnie z możliwością szybkiego demontażu, podwójny fotel pasażerski
obok kierowcy b) zestaw do montażu wózka inwalidzkiego z obowiązującym atestem c)
najazdy aluminiowe składane z bieżnią antypoślizgową z obowiązującym atestem d) fotel
kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, oraz wysokości wraz z
podłokietnikiem e) lusterko wsteczne wewnętrzne f) klimatyzacja g) komputer pokładowy
h) gniazdo zasilania i) komplet wycieraczek podłogowych (gumowych) dla wszystkich
trzech rzędów j) radio fabryczne z CD k) pełnowymiarowe koło zapasowe l) ogrzewanie
przestrzeni pasażerskiej, nadmuch ciepłego powietrza na przednią szybę m) czujniki
parkowania zamontowane z tyłu pojazdu n) homologacja na samochód do przewozu osób
niepełnosprawnych o) pełne poszycie ścian bocznych i podsufitki tapicerką Okres
gwarancji na silnik i podzespoły nie może być krótszy niż 2 lata lub 60 000 km.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.52.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA:


TRAX Sp. z o.o., ul. Żeligowskiego 36, 90-643 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85365,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 90195,12
 Oferta z najniższą ceną: 90195,12 / Oferta z najwyższą ceną: 113658,54
 Waluta: PLN.

