
 

Znak sprawy: ADG.21.4.2022                  Radom, 08.12.2022 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę samochodu służbowego  

 

I. Zamawiający 

Skarb Państwa - Archiwum Państwowe w Radomiu 

ul. Wernera 7 

26-600 Radom 

www.radom.ap.gov.pl 

e-mail: kancelaria@radom.ap.gov.pl  

NIP: 948-105-21-32 

REGON: 000797671 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Zapytanie ofertowe – do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Przedkładając swoją ofertę wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki 

określone przez zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej 

oferty. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

 

III. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu służbowego opisanego w załączniku nr 

1 do niniejszego zapytania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z najwyższą starannością, przy 

uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz zaleceń 

Zamawiającego, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 27.12.2022 r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

a) posiadania wiedzy i doświadczenia:  

• zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku  

b) dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

• zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku 

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

• zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku 



 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów 

1. Wykonawca przedstawi niżej wymienione dokumenty: 

1) formularz ofertowy – załącznik nr 2. 

2. Dokumenty są składane w formie tradycyjnej, listownie lub w formie skanów na adres  

e-mail: kkurys@radom.ap.gov.pl  

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

Do kontaktu w sprawie zamówienia upoważniony jest Kierownik Działu Administracyjno-

Gospodarczego, pan Konrad Kurys – tel. 48 377-90-50, e-mail:  kkurys@radom.ap.gov.pl 

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert 

Oferty należy dostarczyć na adres zamawiającego w formie tradycyjnej, listownie lub 

elektronicznie na adres e-mail: kkurys@radom.ap.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 12.12.2022 r. do godz. 10:00. 

 

IX. Ocena ofert i kryteria wyboru 

1. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, jaką wykonawca chce 

uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, zgodnie z określeniem tego 

wynagrodzenia podanym z art. 632 Kodeksu cywilnego. 

2. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego  

i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane 

przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. 

3. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty 

według kryteriów: cena o wadze 100 %. 

 

X. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we 

wzorze umowy – załącznik nr 3. 

2. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy, zamawiający może podpisać 

umowę z kolejnym wykonawcą, który otrzymał najwyższą liczbę punktów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn 

oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. 

4. Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru wykonawcy, nie przewiduje 

się postępowania odwoławczego. 

5. Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej 

oferty. 

 

XI. Załączniki 

1. Opis przedmiotu zamówienia, 

2. Formularz ofertowy, 

3. Projekt umowy. 



Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

ADG.21.4.2022 

 

 

Dostawa samochodu służbowego 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. samochodu osobowo-dostawczego spełniającego 

wymienione poniżej wymogi techniczne: 

1. Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, nieuszkodzony, niezarejestrowany i 

nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich, spełniający wymagania przepisów 

prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia 

pojazdów do ruchu drogowego i posiadających obowiązkowo polskie świadectwo 

homologacji (homologacja osobowa) lub odpis decyzji zwalniającej samochód z 

homologacji. 

2. Samochód osobowo-dostawczy, tzw. kombivan. 

3. Samochód osobowy 5-miejscowy, kierownica po lewej stronie. 

4. Nadwozie pięciodrzwiowe. 

5. Drzwi przesuwne z prawej i lewej strony 

6. Kolor nadwozia szary, lakier metalizowany, klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia. 

7. Długość całkowita (w mm) 4403. 

8. Szerokość całkowita (w mm) max. 1921. 

9. Wysokość całkowita (w mm) max. 1874. 

10. Prześwit (w mm) max. 180. 

11. Pojemność bagażnika (w dm3) min. 597. 

12. Skrzynia biegów manualna 6 biegowa. 

13. Silnik diesel. 

14. Ilość cylindrów 4. 

15. Pojemność skokowa 1499 cm3. 

16. Moc silnika nie mniej niż 130 KM. 

17. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym max 5,3 l/100 km. 

18. Wielkość emisji dwutlenku węgla zgodna z normą Euro 6. 

19. Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów nie metanowych 

zgodna z normą Euro 6. 

20. Pozostałe standardy emisji spalin zgodne z aktualną normą Euro 6. 

21. Emisja CO2w g/km max. 140 w cyklu mieszanym. 

22. Centralny zamek. 

23. Immobiliser. 

24. Minimum 6 poduszek bezpieczeństwa. 

25. Światła do jazdy w dzień LED. 

26. Automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) 

27. Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu pośrednie. 

28. Pakiet bezpieczeństwa: system aktywnego monitorowania pasa ruchu z korektą toru jazdy, 

rozszerzony system monitorowania ograniczeń prędkości z rekomendacją zalecanej 

prędkości, system automatycznego hamowania, system automatycznego przełączania 

świateł, system wykrywania zmęczenia kierowcy przez kamerę. 

29. Wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu), reflektory przeciwmgłowe. 

30. Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie. 



31. Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne. 

32. Szyba przednia podgrzewana w dolnej części. 

33. System stabilizacji toru jazdy. 

34. ABS 

35. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie i w drzwiach przesuwnych. 

36. Szyby przyciemniane w rzędzie 2 i 3 i w pokrywie bagażnika. 

37. Fotel kierowcy z regulacją wysokości, regulacją w odcinku lędźwiowym, wzdłużnie i 

pochylenia oparcia, zagłówek regulowany na wysokość, podłokietnik. 

38. Fotel pasażera składany: ruchomy podłokietnik, regulacja pochylenia oparcia i zagłówka 

na wysokość. 

39. Fotele przednie kierowcy i pasażera podgrzewane. 

40. Fotele w drugim rzędzie trzy indywidualne, składane. 

41. Tapicerka materiałowa. 

42. Kierownica obszyta skórą, wielofunkcyjna, regulowana w dwóch płaszczyznach. 

43. Zasłony przeciwsłoneczne z lusterkiem i oświetleniem. 

44. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. 

45. Komputer pokładowy z kolorowym dotykowym centralnym wyświetlaczem (8”) oraz 

systemem multimedialnym, bluetooth (rozmowy telefoniczne) i wbudowaną nawigacją. 

46. Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej, gniazdo 230V. 

47. Czujnik parkowania z tyłu i przodu oraz kamera cofania z funkcją rzutowania z góry. 

48. Hamulec postojowy elektryczny 

49. Klapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką. 

50. Otwierana szyba w pokrywie bagażnika. 

51. Półka przykrywająca przestrzeń bagażową. 

52. Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową. 

53. System wspomagania ruszania pod wzniesienia. 

54. Elektrochromatyczne lusterko wsteczne. 

55. Tempomat i ogranicznik prędkości.  

56. Felgi aluminiowe 16". 

57. Gwarancja podstawowa minimum 24 na wszystkie mechanizmy i podzespoły wchodzące 

w skład samochodu bez limitu kilometrów. 

58. Gwarancja na perforacje nadwozia minimum 6 lat. 

59. Gumowe dywaniki wewnątrz. 

60. Relingi dachowe. 

61. Zestaw naprawczy. 



Załącznik Nr 2 

Znak sprawy: ADG.21.4.2022 

 

 

………………………………………. 

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 

Archiwum Państwowe w Radomiu 

ul. Wernera 7 

26-600 Radom 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia – dostawa 1 szt. samochodu służbowego -  

zgodnie z warunkami i wymaganiami zapisanymi w zapytaniu ofertowym oraz 

obowiązującymi przepisami. 

 

…………………………………………….. 

(wpisać markę, model) 

 

 

Cena za samochód wraz z wyposażeniem:  

 

Cena ofertowa netto ...........................................................................................................zł 

Stawka pod. VAT ….... %, wartość pod. VAT ..................................................................zł 

 

Cena ofertowa brutto ....................................................................................................... zł 

(słownie: ..............................................................................................................................) 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy, 

wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część, a także zdobyliśmy konieczne  

informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty oraz nie zgłaszamy żadnych 

uwag co do procedury udzielenia zamówienia. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia terminu 

składania ofert. 

4. Oświadczamy, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Zamówienie wykonamy w terminie do: 27.12.2022 r.  

6. Osobą, z którą można kontaktować się w celu uzyskania ewentualnych wyjaśnień, 

dotyczących treści złożonej oferty, jest: ………………..…………………….…..,  

tel.: ………………..…………., e-mail: ………………………………….….……………. 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

(miejscowość i data)  (podpis i pieczątka wykonawcy) 

 



1 

 

Załącznik Nr 3 

Znak sprawy: ADG.21.4.2022 

 

UMOWA - projekt 

 

zawarta w dniu …………. 2022 r. w Radomiu pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Archiwum Państwowym w Radomiu z siedzibą w Radomiu (26-600), 

przy ul. Wernera 7, posiadającym numer NIP: 948-105-21-32 oraz REGON 000797671, 

reprezentowanym  przez:  

Ewelinę Majsterek - dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………. z siedzibą w ……..………., przy ul. ……………..……, 

posiadającym numer NIP: …………… oraz REGON ……………, 

reprezentowanym  przez:  

……………………. - ……………………… 

zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa samochodu służbowego marki …………….. 

model …………….. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny ze złożoną przez niego ofertą, 

opisem przedmiotu zamówienia oraz zostanie wykonany z zachowaniem należytej 

staranności, będzie fabrycznie nowy i kompletny. Nadto oświadcza, że przedmiot umowy 

jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest 

przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 

3. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy 

 

§ 2 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi do dnia 27.12.2022 r. na koszt i w siedzibie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym termin realizacji przedmiotu 

umowy z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji umowy przygotowuje Wykonawca. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy 

przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości …………..……. zł brutto (słownie: 

………………………………………….. zł brutto). 

2. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji 

zamówienia. 

3. Podstawą do wystawienia faktury i do zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy będzie 

podpisany protokół odbioru, o którym mowa w § 4. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze  

w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

5. Płatnikiem należności za przedmiot umowy będzie: Archiwum Państwowe w Radomiu,  

ul. Wernera 7, 26-600 Radom, NIP: 948-105-21-32. 
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6. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. 

7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 

w systemie podzielonej płatności tzw. split payment. 

 

§ 4 

1. Z czynności odbioru strony sporządzą protokół odbioru przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w stanie fabrycznie nowym,  

z wykonanym przeglądem zerowym, gwarancją określoną w książce gwarancyjnej, oraz 

dokumentami związanymi z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji (wyciąg ze świadectwa 

homologacji, książka gwarancji, dwa komplety kluczyków, inne niezbędne dokumenty 

dopuszczające samochód do ruchu drogowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

umożliwiające rejestrację samochodu). 

3. Odbiór przedmiotu umowy obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia,  

kompletności wyposażenia i funkcjonowania zainstalowanych urządzeń, 

b) sprawdzenie dokumentacji technicznej i wymaganych certyfikatów na wyposażenie 

(m.in. wyciąg ze świadectwa homologacji, książka gwarancji), 

c) przeprowadzenie jazdy próbnej na koszt Wykonawcy. 

4. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do jego wymiany na nowy wolny od wad, względnie usunięcia wad w ciągu 

siedmiu dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 

5. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za każdy dzień opóźnienia w 

wysokości 0,1%  wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

 

§ 5 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy naliczane 

będą kary umowne. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy naliczonych kar umownych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej: 

a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w 

wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto; 

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia; 

c) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, a także w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy  w terminie 2 dni od powzięcia 

wiedzy o przyczynie odstąpienia: 

a) opóźnienia Wykonawcy w terminie wykonania umowy przekraczającego 2 dni; 

b) nie wywiązywania się Wykonawcy z realizacji umowy zgodnie z jej istotnymi 
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postanowieniami. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem 

okoliczności uzasadniających odstąpienie i winno nastąpić w terminie 2 dni od powzięcia 

wiedzy o przyczynie odstąpienia. 

 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji jakości: 

− podstawowa : ……………….. 

− na perforację blach nadwozia ……………….. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty rejestracji przedmiotu umowy. 

3. Karta gwarancyjna zostanie złożona Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu 

zamówienia.  

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich 

wad (awarii, usterek) ujawnionych w przedmiocie umowy, względnie wymiany na wolny 

od wad, w terminie 5 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o ich ujawnieniu, bądź innym 

odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Na czas naprawy trwającej 

powyżej 3 dni Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód zastępczy o parametrach 

nie gorszych niż przedmiot zamówienia. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w 

autoryzowanym serwisie producenta. 

5. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca. 

 

§ 7 

1. Osobą ze strony Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest 

………………………………….. , tel. ……………………… 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest 

………………………………….., tel. ……………………….. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

ich nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą 

polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi 

właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

2. Załącznikami do niniejszej umowy, które stanowią jej integralną część są: 

1) oferta Wykonawcy. 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                ZAMAWIAJĄCY 
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