
Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 
86 – 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 

tel. (0 – 56) 45 – 14 – 400, faks (0 – 56) 45 – 14 – 401 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniŜej 60 000 EURO 

na dostawę samochodu 9-miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu 9 – miejscowego przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych – szt. 1 
 
Wymagania techniczne, które musi spełniać oferowany pojazd: 
-samochód nowy z silnikiem wysokopręŜnym z systemem bezpośredniego wtrysku paliwa z 
turbodoładowaniem, 
-wymagana ilość miejsc – 9 (1+1+7), 
-nadwozie typu furgon przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, 
-klimatyzacja przód i tył, 
-podwyŜszony dach mający wysokość co najmniej 1700 mm w przestrzeni pasaŜerskiej, 
-dostosowanie pojazdu do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim (atestowany najazd i 
atestowane mocowanie pasami), 
-napęd przedni, 
-minimalna moc silnika 100 KM, 
-wspomaganie układu kierowniczego, 
-wyposaŜenie w system ABS, 
-tylne światło przeciwmgielne, 
-poduszka powietrzna dla kierowcy i pasaŜera, 
-siedzenie kierowcy z regulacją wzdłuŜną, oparcia oraz wysokości, 
-nadwozie ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie, 
-ogrzewanie przedziału i przestrzeni pasaŜerskiej, dogrzewacz w przestrzeni pasaŜersko –  
ładunkowej, 
-fotele ze zintegrowanymi zagłówkami i bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa, 
-nadwozie przeszklone fabrycznie, szyby termoizolacyjne stałe przyciemniane, 
-wyłoŜenie ścian i sufitu przedziału kierowcy i przestrzeni pasaŜerskiej, 
-wyłoŜenie całej podłogi wykładziną gumową, 
-drzwi przesuwane do przestrzeni pasaŜerskiej usytuowane z prawej strony, 
-drzwi tylne klapa lub skrzydłowe. 
 
System zabezpieczeń: 
- immobiliser elektroniczny system alarmowy, 
 
Okres gwarancji: 
- na mechanikę – min. 2 lata albo 100 tys.  km, 
- na lakier – min. 2 lata, 
- na perforację – min. 6 lat, 
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
34100000-8 pojazdy silnikowe,  
34116000 – 3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niŜ 10 osób 
 
2. Nie dopuszcza się moŜliwości składania ofert częściowych. 
3. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od podpisania umowy. 
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna odebrać w Starostwie Powiatowym, 
przy ul. Małomłyńskiej 1, 86 – 300 Grudziądz, na stronie internetowej     



   www.bip.powiatgrudziadzki.pl lub zamówić pocztą. 
5. Opis warunków udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
-wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 
-oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 
22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 
177 z późn. zm.); 
-oświadczenie o przyjęciu projektu umowy i związania ofertą przez okres 30 dni.,  
- akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych wraz z projektem  
-umowy i przyjęcia ich bez zastrzeŜeń; 
-aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 
-aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
- dysponowanie autoryzowaną stacją obsługi napraw gwarancyjnych oferowanego samochodu 
(w obrębie do 100 km od siedziby Zamawiającego), 
- jeŜeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego 
rejestru lub ewidencji, wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu uprawniającego do 
składania podpisów w imieniu Wykonawcy; 
-podpisany formularz umowy, 
-załączony folder oferowanego pojazdu wraz z podaniem parametrów technicznych. 
 
6. Ofertę naleŜy złoŜyć w Starostwie Powiatowym, przy ul. Małomłyńskiej 1, pok. nr 25, 
nie później niŜ 26. 09. 2006 r. do godz. 11.00. 
7. Uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:  
   - Pani Dorota Kaczerowska – Wydział Promocji i Rozwoju, Starostwo Powiatowe, ul. 
Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz, tel. (056) 45 14 431, w godz. 7.30 – 15.30 
   - Pani Katarzyna Rogalska – Wydział Promocji i Rozwoju, Starostwo Powiatowe, ul. 
Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziadz (056) 45 14 431, w godz. 7.30. – 15.30 
8. Nie dopuszcza się moŜliwości składania oferty wariantowej. 
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
10. Kryterium oceny ofert: cena 100% 
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2006 r. o godz. 11.00. w siedzibie 
Zamawiającego sala nr 1. 
12. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia złoŜenia oferty. 
13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 
2; spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
                                                             Starosta Grudziądzki 
                                                           dr inŜ. Wiesław DroŜdŜa 
 


