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Nr postępowania 3/POIS/2017 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

zgodnie z zasadą konkurencyjności 

na dostawę używanego samochodu terenowego typu pick-up 

 
 

Dotyczy realizacji projektu POIS.02.04.00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej 
Polski” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. nr 
POIS.02.04.00-0143/16-00).  
 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze 

ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin 

REGON: 810681817, KRS: 0000115468 
Adres do korespondencji: 
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, Dzika Zagroda, Jabłonowo 42, 78-650 

Mirosławiec 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę bezwypadkowego, używanego samochodu terenowego 

typu pick-up o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony  spełniającego następujące warunki:  

 Kompletny pojazd musi być sprawny technicznie, bez wad ukrytych oraz gotowy do podjęcia 

natychmiastowej pracy.  

 Sprzedający winien być właścicielem pojazdu lub mieć pisemne prawo do dysponowania nim.  

 Pojazd nie może stanowić zabezpieczenia bankowego lub prawa własności osób trzecich. 

2. Kod CPV:  

34113300-5- Pojazdy terenowe 

34113000-2- Pojazdy z napędem na 4 koła 

34113200-4- Samochody poruszające się po każdej nawierzchni 

 
3. PARAMETRY SAMOCHODU 

 

Lp. Opis Wymagania 

Dane ogólne 

1 Rok produkcji nie starszy niż 2011 

2 Klasa pojazdu wg SAMAR pick-up, nadwozie oparte na ramie nośnej 

3 Liczba miejsc minimum 5 

4 Ilość drzwi minimum 4 

Wymiary i masy 

1 Rozstaw osi [mm] od 2900 do 3100 

2 Długość całkowita [mm] od 5000 do 5500 

3 Maksymalna ładowność [kg] minimum 720 

4 Minimalna masa przyczepy z hamulcami/bez 

hamulców [kg] 

2200/700 

5 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg] do 3500 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/samochody-poruszajace-sie-po-kazdej-nawierzchni-3325/
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Silnik, skrzynia biegów, napęd 

1 Typ silnika wysokoprężny (diesel) 

2 Pojemność silnika [cm3] od 2400 do 3100 

3 Moc [kW] minimum 100 

4 Maksymalny moment obrotowy [Nm] minimum 300 

5 Typ skrzyni biegów manualna, minimum 5 biegów / automatyczna 

6 Napęd 4x4, reduktor 

7 Typ felg  aluminiowe 

8 Rozmiar felg [cale] minimum 16 

9 Opony nowe, terenowe typu AT 

Bezpieczeństwo 

1 System ABS wymagany 

2 Poduszka powietrzna kierowcy wymagana 

3 Poduszka powietrzna pasażera wymagana 

4 Centralny zamek wymagany 

5 Wspomaganie układu kierowniczego wymagane 

Oświetlenie 

1 Reflektory przeciwmgielne przód Wymagane 

Wyposażenie i wykończenie 

1 Komputer pokładowy wymagany 

2 Regulacja wysokości kolumny kierownicy wymagana 

3 Klimatyzacja wymagana 

4 Radio fabryczne z odtwarzaczem CD wymagane 

Pozostałe wymagania 

1 Gwarancja co najmniej 6 miesięczna 

sprzedającego 

wymagana 

2 Samochód w 100% bezwypadkowy wymagane 

3 Przebieg [km] maksymalnie 200000 

4 Immobilizer wymagany 

5 Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica wymagane 

6 Wykładzina przedziału bagażowego z 

tworzywa sztucznego (nie gumowa) lub 
natryskowa powłoka poliuretanowa 

wymagana 

7 Gumowe dywaniki na podłodze przy 

przednich i tylnych fotelach 

wymagane 

8 Hak holowniczy, gniazdo 13 PIN wymagany 

9 Szerokość przedziału ładunkowego [mm] minimum 1500  

10 Zabudowa przedziału ładunkowego typu 

„hardtop”, o wysokości na całej długości 

minimum wysokości kabiny, tylne drzwi na 

siłownikach zamykane na zamek  

wymagana 

11 Metalowa osłona skrzyni biegów, silnika i 

skrzyni rozdzielczej 

wymagana 

12 Wyciągarka elektryczna: dł. liny 25 m, 

możliwość sterowania zdalnego, o sile 

uciągu [kg] 

wymagana minimum 4000 

13 Koło zapasowe, klucz do kół, podnośnik wymagane 
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4. Warunki dodatkowe 
4.1. Po rozstrzygnięciu postępowania przed podpisaniem umowy sprzedaży Wykonawca udostępni w 

miejscu dostawy zamówienia w Jabłonowie zaoferowany samochód do oglądu przez 

Zamawiającego, który protokolarnie potwierdzi spełnienie wymogów określonych w ust. 3. W 

razie pojawienia się wątpliwości co do parametrów oferowanego samochodu Zamawiający zleci 

kontrolę parametrów i stanu technicznego rzeczoznawcy na koszt Wykonawcy. Jeżeli 

rzeczoznawca nie potwierdzi spełnienia parametrów zamówienia, Zamawiający może odstąpić od 

podpisania umowy i rozpocząć  rozmowy z oferentem, który złożył drugą co do oceny ofertę. 

4.2. Wyłoniony w niniejszym postępowaniu dostawca podczas podpisaniu umowy (wzór umowy 

zawarty jest w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego) otrzyma od Zamawiającego 

upoważnienie do zarejestrowania pojazdu w Biurze Obsługi Interesantów UM w Szczecinie na 

rzecz Zamawiającego. 

4.3. Wypłata należności nastąpi po przekazaniu samochodu zarejestrowanego na Zamawiającego  

wraz z kompletem dokumentów: dowodem rejestracyjnym, aktualną polisą OC zawartą na co 

najmniej 1 rok i tablicami rejestracyjnymi. 
 

 
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Przedmiot 

zamówienia Wykonawca dostarcza do Dzikiej Zagrody, Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O zamówienie mogą starać się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej. Oferent powinien posiadać (lub dysponować osobą/osobami 

posiadającą/posiadającymi) wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz dysponować potencjałem 
technicznym do wykonania zamówienia.  

2. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a oferentem, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 i ust 2 
Zamawiający uzna oświadczenie Oferenta podpisane na formularzu ofert, stanowiącej załącznik nr 

1 do niniejszego zapytania. Dodatkowo oferenci prowadzący działalność gospodarczą powinni 
złożyć odpis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed terminem złożenia oferty 
4. Oferenci zagraniczni składają kopię odpisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji 

potwierdzającego prowadzenia działalności gospodarczej (jeżeli prowadzą działalność 

gospodarczą), wystawioną w swoim kraju, a jeżeli takich dokumentów nie wydaje się, to zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym oferent ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania. W celu właściwego wykonania umowy, osoby wyznaczone do 

jej realizacji muszą biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie lub oferent 

zagwarantuje Zamawiającemu osobę z biegłą znajomością polskiego w mowie i piśmie w roli 
tłumacza. 
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V. WADIUM 

 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert do dnia 24 

lipca 2017 godz. 10:00. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

 pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego;  

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

 gwarancjach bankowych;  

 gwarancjach ubezpieczeniowych;  

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank: 

PKO BP S.A I O/Szczecin Nr rachunku: 09 1020 4795 0000 9102 0322 2627 z dopiskiem na 
blankiecie przelewu: „Wadium na zabezpieczenie oferty na dostawę używanego samochodu 

terenowego typu pick-up”. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za moment wniesienia 

wadium uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Stąd przy wnoszeniu 

wadium należy uwzględnić specyfikę działania banków.  

5. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - 

kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a 

oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty 

(wewnątrz opakowania oferty). Konieczne jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały 

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w 

art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, a termin ważności wystawionego dokumentu 

powinien być zgodny z terminem związania ofertą. 

6. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi 

podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.  
7. Wadium zostanie zwrócone oferentom niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania, a Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana do realizacji, po podpisaniu umowy. 

 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

 
1. Oferenci powinni złożyć ofertę osobiście, kurierem lub pocztą do dnia 24 lipca 2017 godz. 10:00 

na adres Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, Dzika Zagroda, Jabłonowo 42, 78-650 

Mirosławiec z dopiskiem: „Oferta na dostawę używanego samochodu terenowego typu pick-up”. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 lipca 2017 godz. 10:30. 

 
 

2. Wraz z ofertą Oferent jest zobowiązany dostarczyć zdjęcia oferowanego pojazdu (zdjęcie z przodu, 

zdjęcie z tyłu, zdjęcia boków, zdjęcia podwozia, zdjęcia wnętrza samochodu, zdjęcia ogumienia, 
zdjęcia numeru VIN, zdjęcie otwartego przedziału ładunkowego). Zdjęcia powinny zostać 

dostarczone w formie elektronicznej w typowym formacie graficznym (np. jpg) na nośniku (płyta CD, 
DVD, pendrive, itp.). 
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3. Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową (jeżeli dotyczy), 

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

 

VIII. SPOSÓB WYBORU OFERTY (kryteria oceny) 
1. Ocena ofert dokonana będzie w dwóch etapach. Oceny ofert dokonuje Komisja Przetargowa 

wyznaczona przez Organizatora.  

2. W pierwszym etapie, który jest jawny i odbędzie się w terminie i miejscu określonym w pkt. VII.1 

niniejszego ogłoszenia Organizator dokonuje otwarcia ofert oraz sprawdza czy oferty spełniają 

formalne wymagania wynikające z treści ogłoszenia o przetargu.  

3. Organizator odrzuca oferty jeżeli:  

 oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,  

 do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w  

     ogłoszeniu,  

 oferta przekracza kwotę jaką Organizator może przeznaczyć na zamówienie.  

4. Dla ofert zakwalifikowanych do drugiego etapu Komisja Przetargowa Organizatora poda nazwy i 

adresy oferentów bezpośrednio po zamknięciu pierwszego etapu.  

5. W drugim etapie, który jest niejawny, Zamawiający spośród ofert spełniających wymagania 

formalne, dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

 
a) cena ofertowa – waga kryterium: 60% 

 

Punktacja zostanie obliczona według wzoru: 

 
Liczba punktów = (najniższa cena spośród badanych ofert/cena danej oferty) x 60 

 

b) rok produkcji – waga kryterium: 10% 
 

Oferty będą ocenione w odniesieniu do spełnienia powyższego wymogu przez oferentów według zasady: 

 

Rok produkcji  2011 – 0 pkt 
Rok produkcji  2012 i młodsze – 1 pkt. 

 

Liczba punktów = „Rok produkcji” x 10 
 

c) emisja CO2 – waga kryterium 10% 

 
Oferty będą oceniane w odniesieniu do spełnienia powyższego wymogu przez oferentów według zasady: 

 

Emisja CO2 poniżej 225 g/km: 

TAK – 1 pkt 
NIE  – 0 pkt 

 

Liczba punktów = „emisja” x 10 
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d) średnie spalanie w cyklu mieszanym – waga kryterium: 10% 

 
spalanie poniżej 8,5 l/100km : 

TAK – 1 pkt 

NIE – 0 pkt 
 

Liczba punktów = „średnie spalanie” x 10 

 

e) emisja spalin – waga kryterium: 10% 
 

spełnianie normy emisji spalin EURO dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym  
 

EURO 5 lub wyższa – 1 pkt 
EURO 4 – 0 pkt 

 

Liczba punktów = „emisja spalin” x 10 
 

 
Całkowita liczba punktów = punkty w kryterium „cena” + punkty w kryterium „rok produkcji „ + 

punkty w kryterium „emisja CO2”  + punkty w kryterium „średnie spalanie w cyklu mieszanym”  + 

punkty w kryterium „emisja spalin”. 

 

Całkowity zakres możliwej do uzyskania punktacji wynosi 100 pkt., gdzie 1 pkt. = 1%. Wyniki 

wszystkich działań zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. 

 

 

 
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY 

1. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronach internetowych: 
http://zubry.org, http://dzika-zagroda.pl, https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na tablicy 

ogłoszeniowej w siedzibie Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Dzikiej Zagrodzie 

Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o 

formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. 

X. WARUNKI REALIZACJI UMOWY I SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI 

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 

do Zapytania Ofertowego z zastrzeżeniem działu II.4.1. 

XI. UWAGI KOŃCOWE 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności  w związku z realizacją 
projektu POIS.02.04.00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. nr 

POIS.02.04.00-0143/16-00). Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo 

zamówień publicznych.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

2.1 zmiany terminu składania ofert;  

2.2 wyjaśnienia treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne 

lub budzą wątpliwości; 

2.3 uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić; 

http://zubry.org/
http://dzika-zagroda.pl/
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2.4 poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy; 

2.5 odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie; 

2.6 odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego. 

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 

4. Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić warunki zamówienia informując o tym 

wszystkich zawiadomionych wcześniej Wykonawców. W sytuacji, gdy Zamawiający uzna zmianę 

warunków za istotną, może wydłużyć termin do złożenia oferty oraz zobowiązuje się do 

poinformowania Wykonawców poprzez stronę internetowa Zamawiającego oraz portal 

bazakonkurencyjnosci.gov.pl 
 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty  

2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy 

 

 
Zatwierdzam  

 
Maciej Tracz 

Wiceprezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego 
 

 

 
 

 
 

 

 
Do publikacji dnia 13-07-2017 r. na tablicy informacyjnej ZTP w siedzibie Dzikiej Zagrody w Jabłonowie 

42, 78-650 Mirosławiec, na stronie internetowej http://zubry.org, http://dzika-zagroda.pl, na stronie 

internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz do wysłania potencjalnym wykonawcom: 

 

 

http://zubry.org/
http://dzika-zagroda.pl/
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Nr postępowania 3/POIS/2017 

Załącznik nr 1 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ UŻYWANEGO SAMOCHODU TERENOWEGO 

TYPU PICK-UP W RAMACH PROJEKTU „POWRÓT RYSIA DO PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ 

POLSKI” 
 

 

 

 OFERENT: 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zachodniopomorskie Towarzystwo 

Przyrodnicze 

Dzika Zagroda 
Jabłonowo 42 

78-650 Mirosławiec 

 

O F E R T A 
na 

dostawę używanego samochodu terenowego typu pick-up 
 

SKŁADAM OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZA CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO: 

………………………………………….zł   

słownie …………………..…………………………………… zł 

to jest  

…………………………….. netto + ………………………( …%) VAT 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Strona ……… z ………… Oferty 

Miejscowość, data: Podpis oferenta: 

 33 



9 

 

 
 

 

Oświadczam, że: 

 
 posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, dysponuję potencjałem 

technicznym i/lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia albo przedstawię pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 

do wykonania zamówienia*; 
 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 zapoznałem(am) się z wymogami przetargu i nie wnoszę do nich zastrzeżeń; 

 uzyskałem(am) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia w oferowanym terminie; 
 zapoznałem(am) się ze wszystkimi warunkami wykonania zamówienia i uwzględniłem(am) 

wszystkie elementy w cenie ofertowej; 
 czuję się związany(a) ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania 

ofert, 
 nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo; 

Akceptuję wzór umowy zawarty w załączniku nr 2 do ogłoszenia i w przypadku przyznania mi 

zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Oferta została złożona na _ _ _ kolejno ponumerowanych stronach, od strony numer 1 do strony 

numer _ _ _. 

*niewłaściwe wykreślić 
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OPIS OFEROWANEGO UŻYWANEGO SAMOCHODU TERENOWEGO TYPU PICK-UP 

 

Lp. Opis Wymagania Parametry oferowane 

przez Wykonawcę 

Dane ogólne 
1. Rok produkcji nie starszy niż 2011  

2. Klasa pojazdu wg SAMAR pick-up, nadwozie oparte na 
ramie nośnej 

 

3. Liczba miejsc minimum 5  

4. Ilość drzwi minimum 4  

Wymiary i masy 

1. Rozstaw osi [mm] od 2900 do 3100  

2. Długość całkowita [mm] od 5000 do 5500  

3. Maksymalna ładowność [kg] minimum 720  

4. Minimalna masa przyczepy z hamulcami/bez 
hamulców [kg] 

2200/700  

5. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg] do 3500  
Silnik, skrzynia biegów, napęd 

1. Typ silnika wysokoprężny (diesel)  

2. Pojemność silnika [cm3] od 2400 do 3100  

3. Moc [kW] minimum 100  

4. Maksymalny moment obrotowy [Nm] minimum 300  

5. Typ skrzyni biegów manualna, minimum 5 biegów 
/ automatyczna 

 

6. Napęd 4x4, reduktor  

7. Typ felg  aluminiowe  

8. Rozmiar felg [cale] minimum 16  

9. Opony nowe, terenowe typu AT  
Bezpieczeństwo 

1. System ABS wymagany  

2. Poduszka powietrzna kierowcy wymagana  

3. Poduszka powietrzna pasażera wymagana  

4. Centralny zamek wymagany  

5. Wspomaganie układu kierowniczego wymagane  

Oświetlenie 

1. Reflektory przeciwmgielne przód Wymagane  
Wyposażenie i wykończenie 

1. Komputer pokładowy wymagany  

2. Regulacja wysokości kolumny kierownicy wymagana  

3. Klimatyzacja wymagana  

4. Radio fabryczne z odtwarzaczem CD wymagane  
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Pozostałe wymagania 

1. Gwarancja 6 miesięczna sprzedającego wymagana  

2. Samochód w 100% bezwypadkowy wymagane  

3. Przebieg [km] maksymalnie 200000  

4. Immobilizer wymagany  

5. Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica wymagane  

6. Wykładzina przedziału bagażowego z tworzywa 

sztucznego (nie gumowa) lub natryskowa 
powłoka poliuretanowa 

wymagana  

7. Gumowe dywaniki na podłodze przy przednich i 

tylnych fotelach 
wymagane  

8. Hak holowniczy, gniazdo 13 PIN wymagany  

9. Szerokość przedziału ładunkowego [mm] minimum 1500   

10. Zabudowa przedziału ładunkowego typu 
„hardtop”, o wysokości na całej długości 
minimum wysokości kabiny, tylne drzwi na 

siłownikach zamykane na zamek  

wymagana  

11. Metalowa osłona skrzyni biegów, silnika i skrzyni 

rozdzielczej 
wymagana  

12. Wyciągarka elektryczna: dł. liny 25 m, możliwość 
sterowania zdalnego, o sile uciągu [kg] 

minimum 4000  

13. Koło zapasowe, klucz do kół, podnośnik wymagane  

14. Wielkość emisji CO2 [g/km]  poniżej 225  

15. Średnie spalanie w cyklu mieszanym [l/100km] poniżej 8,5  

16. Spełniana norma emisji spalin EURO   

Parametry podlegające ocenie 

1. Rok produkcji -  

2. Emisja CO2 -  

3. Średnie spalanie w cyklu mieszanym -  

4. Emisja spalin -  
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Nr postępowania 3/POIS/2017 

Załącznik nr 2 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ UŻYWANEGO SAMOCHODU TERENOWEGO 

TYPU PICK-UP W RAMACH PROJEKTU „POWRÓT RYSIA DO PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ 

POLSKI” 

 

UMOWA  NR ……… WZÓR 
 

zawarta dnia …………. r. pomiędzy 

Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, reprezentowanym 

przez:  
Pana Macieja Tracza - Wiceprezesa,  
zwanym dalej Wykonawcą  

a  

………………………….,  
zwanym dalej Zamawiającym. 

 

w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencji po przeprowadzeniu 
postępowania nr 3/POIS/2017 została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1 
1. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków dotacji przyznanej Zamawiającemu na 

realizację projektu POIS.02.04.00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. nr 

POIS.02.04.00-0143/16-00), zwanego dalej Projektem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli przedmiotu umowy w związku z realizacją 

Projektu, w tym w szczególności zapewnienia przedstawicielom instytucji kontrolującej dostępu do 

dokumentacji realizacji umowy. 

3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przekazywać informacje o przebiegu 

realizacji umowy.  
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie 

dokumenty związane z wykonywaniem umowy.  

 

§2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa używanego samochodu terenowego typu pick-up, którego 

szczegółowy opis znajduje się w Dziale II.3 Zapytania Ofertowego oraz w ofercie Wykonawcy, 

stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 

2. Dane kupowanego samochodu: 
 

Marka  

Rok produkcji  

VIN  

Przebieg  

 

 
3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem pojazdu lub posiada prawo do dysponowania pojazdem, 

o którym mowa w ust. 2.  
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4. Przekazanie pojazdu, o którym mowa w ust. 2 nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym z udziałem 

przedstawicieli obu stron umowy po zarejestrowaniu pojazdu na Zamawiającego i po przekazaniu 

Zamawiającemu pojazdu z tablicami rejestracyjnymi, kompletem dokumentów i polisą OC zawartą na 

Zamawiającego na okres co najmniej 1 roku. 
5. Wykonawca oświadcza, że pojazd o którym mowa w ust. 2 jest wolny od jakichkolwiek wad  

fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i 
zabezpieczeń.  

6. Wykonawca oświadcza, że pojazd spełnia warunki określone w dziale II.3 Zapytania ofertowego 

3/POIS/2017.  
§3 

Wykonawca dostarczy samochód opisany w § 2 ust. 2 do siedziby Zamawiającego w Jabłonowie 42, 78-
650 Mirosławiec (siedziby Dzikiej Zagrody) w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

 

 

§4 

1. Wykonawca udziela 6-miesięcznej gwarancji na samochód opisany w § 2 ust. 2. 
2. Początkowy termin gwarancji rozpocznie się od dnia protokolarnego odbioru samochodu, o którym 

mowa w §2 ust. 4 niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych 

napraw w okresie obowiązywania gwarancji.  
3. Zamawiający, w razie stwierdzenia ewentualnych wad zrealizowanego przedmiotu umowy (podczas 

jego eksploatacji) w okresie gwarancji jakości, zobowiązany jest do przedłożenia stosownej 
reklamacji.  

§5 
Za koordynację wykonania umowy odpowiedzialni są: 

 

– ze strony Zamawiającego – Magdalena Tracz 

– ze strony Wykonawcy  – ……………………… 

 
§6 

1. Ustala się łączną cenę przedmiotu umowy w wysokości: …………………..zł brutto, słownie 

……………………………………………………….. złotych. 

2. Wypłata należności nastąpi po wystawieniu faktury przez Wykonawcę i protokolarnym stwierdzeniu 

przez Zamawiającego prawidłowego wykonania zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy w 

terminie do 30 dni jeżeli dysponuje zaliczką na realizację Projektu. 

3. W przypadku braku środków zaliczki Kupujący dokona zapłaty niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie 
później jednak niż w ciągu 60 dni. 

4. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wyszczególniona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy.  

 
§7 

Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości 

przedmiotu umowy, gdy odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które sam odpowiada, a za 

opóźnienie w wykonaniu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 - w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

 

§8  

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.  

3. Załącznikami do niniejszej umowy są:  
1. Zapytanie ofertowe – załącznik nr 1 

2. Oferta wykonawcy – załącznik nr 2  
4. Załączniki wymienione w ust. 3 stanowią integralną część umowy.  



14 

 

 
 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i 

jednym dla Zamawiającego.  

Podpis Zamawiającego Podpis Wykonawcy 

 

 



 

 

 

 

 

 


