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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 225823-2009 z dnia 2009-11-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wleń
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego 9 - cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych z najazdem aluminiowym z powłoką antypoślizgową do przewozu osób
niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim o...
Termin składania ofert: 2009-12-09

Wleń: Zakup samochodu 9-cio osobowego z najazdem aluminiowym z
powłoką antypoślizgową do przewozu osób niepełnosprawnych na
wózku inwalidzkim
Numer ogłoszenia: 246751 - 2009; data zamieszczenia: 17.12.2009
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: 225823 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Nielestno 17, 59-610 Wleń, woj. dolnośląskie, tel. 0-75
7136402, 7136342, faks 0-75 7136342.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu 9-cio osobowego z
najazdem aluminiowym z powłoką antypoślizgową do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku
inwalidzkim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego 9 - cio
osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem aluminiowym
z powłoką antypoślizgową do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim o następujących
minimalnych parametrach technicznych: samochód osobowy / rok produkcji 2009, homologacja auta
bazowego - osobowy 9 miejscowy, homologacja auta do przewozu osób niepełnosprawnych, rodzaj paliwa
- olej napędowy, moc silnika - nie mniej niż 130 KM, minimalna pojemność silnika 1990 cm³ skrzynia
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biegów manualna, system ABS, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca
poślizgowi jednego z napędzanych kół ,tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych
warunkach drogowych ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych poprzez zmniejszenie
przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego MSR - system
zapobiegający poślizgowi kół napędowych podczas hamowania silnikiem ESP - elektroniczny system
stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach trzecie światło Stop wspomaganie
układu kierownicy, lusterka zewnętrzne ze sterowaniem elektrycznym lub manualnym lusterko boczne ,
regulowane z zewnątrz ( po stronie kierowcy) asferyczne , po stronie pasażera lusterko o poszerzonym
polu widzenia) drzwi boczne przesuwane - po prawej stronie, drzwi tylne - skrzydłowe (otwierane na boki),
okna w drugim rzędzie otwierane ( przesuwane po prawej i lewej stronie ), okno w drzwiach tylnych z
wycieraczką i spryskiwaczem, szyby pojazdu izotermiczne klimatyzacja manualna / automatyczna,
wymiennik ciepła + klimatyzacja z osobną regulacją w przedziale pasażerskim, siedzenie kierowcy
regulowane, podwójne siedzenie siedzenie obok kierowcy siedzenie dwuosobowe + jednoosobowe w I
rzędzie siedzeń siedzenie trzyosobowe składane w II rzędzie hak holowniczy ( tył) szybko demontowane
siedzenia z 2 i 3 rzędu, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach , kierownica
regulowana z zabezpieczeniem przed złamaniem blokady poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, pełna
tapicerka przedziału pasażerskiego radio z instalacją i głośnikami, gniazdo elektryczne 12V, centralny
zamek, zestaw narzędzi fabrycznych, immobiliser - elektrycznie sterowane szyby przednie - dodatkowy
komplet kół zimowych - preferowany kolor: ciemnoniebieski matalizowany Przystosowanie do przewozu
osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim: szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze, komplet
pasów do mocowania 1 wózka, pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawna na wózku, najazd
aluminiowy z powłoką antypoślizgową umożliwiający wprowadzenie wózka inwalidzkiego do wewnątrz auta
oznakowanie pojazdu z przodu i z tylu ( pojazd dla osób niepełnosprawnych).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.60.00-3.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i
części: 137500 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2009.
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V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
MOTORPOL Sp.z.o.o Autoryzowany Dealer VW, Piękna 21, 50-505 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 137500
Oferta z najniższą ceną: 137500 oferta z najwyższą ceną: 137500
Waluta: PLN.
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