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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Na podstawie zarządzenia nr 53/2020 Dyrektora Muzeum Tatrzańskiego z dnia 31.12.2020r. w sprawie trybu 

postępowania przy  udzieleniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 130 tys. 

złotych, Zamawiający – Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę 

dostaw/usług/robót budowlanych, określonych poniżej;  

 
1. Zamawiający: 

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego 
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10 
Tel. 18 20 152 05,  fax. 18 20 638 72 
e – mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl 

 
2. Przedmiot zamówienia: Zakup samochodu osobowo – dostawczego do 3,5 t 

 
Muzeum Tatrzańskie zaprasza do złożenia oferty na dostawę  samochodu osobowo-dostawczego  
zgodnego z parametrami technicznymi opisanymi poniżej. 
POSTĘPOWANIE: ADM.4.270-14/2021 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1) Rok produkcji: 2021 

2) dopuszczalna masa całkowita: do 3.500 kg  w tym ładowność minimum 900 kg 

3) Rodzaj pojazdu: osobowy 

4) Stan pojazdu: fabrycznie nowy 

5) Ilość miejsc siedzących: min. 8, maksymalnie 9 - łącznie z kierowcą  (w 3 rzędach). Fotele 2-giego i 3-

go rzędu demontowane w łatwy sposób – możliwość powiększenia przestrzeni bagażowej. 

6) Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne: 

a. moc silnika: min. 130 KM 

b. pojemność silnika: 1900 cm3  +/- 10 cm3  –  2500 cm3 +/- 10 cm3 

c. System kontroli trakcji  

d. System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HSA) 

e. poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 

f. klimatyzacja: automatyczna wielostrefowa  

g. elektrycznie regulowane szyby przednie 

h. elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne 

i. układ kierowniczy ze wspomaganiem 

j. Kamera lub czujnik cofania 

k. hak 
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l. liczba drzwi: przód 2, boczne 1 lub 2 (z prawej strony przesuwne), oraz tylne otwierane na 

całą szerokość pojazdu 

m. centralny zamek 

n. auto alarm  

o. wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy 

bezpieczeństwa oraz zagłówki 

p. koło zapasowe, podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica 1kg, trójkąt ostrzegawczy ,  

q. dodatkowy komplet kół z oponami na zimę lub lato (w zależności w jakie opony został 

wyposażony samochód) 

 

7) W ramach oferty sprzedaży samochodu wymagany będzie roczny pakiet ubezpieczeniowy: od 

odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu (OC), uszkodzenia i kradzieży (AC) – w pełnym 

zakresie oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - dla kierowcy i pasażerów. Pakiety 

ubezpieczeniowe muszą być wliczone w cenę samochodu. OC, AC, NNW bez franszyzy, zapewniające 

zwrot pełnej wartości samochodu w przypadku jego utraty w okresie trwania umowy ubezpieczenia. 

Wymagana będzie także usługa Assistance 24h w pełnym zakresie. 

8) Wykonawca zobowiązany będzie do wydania Zamawiającemu: wszelkich dokumentów niezbędnych 

do właściwej eksploatacji samochodu, a w szczególności: instrukcji obsługi w języku polskim, karty 

gwarancyjnej, książki pojazdu, polisy ubezpieczeniowe, a także przewidzianą przez producenta 

pojazdu liczbę kluczyków. 

9) Odbiór samochodu przez Zamawiającego nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na podstawie 

protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron, po zarejestrowaniu 

samochodu przez Zamawiającego i podpisaniu stosownych dokumentów potwierdzających zawarcie 

umowy ubezpieczenia. 

10) Wynagrodzenie za dostawę objętą przedmiotowym zamówieniem wypłacone będzie przelewem na 

konto dostawcy w ciągu 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 
3. Termin realizacji zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy do 20.12.2021 r.  
 

4. Warunku realizacji zamówienia:  
Okres gwarancji i rękojmi za wady:  

 
a. Minimum 24 miesiące pełnej gwarancji producenta samochodu 

b. Autoryzowany serwis gwarancyjny w odległości nie większej niż 150 km od siedziby 

Zamawiającego (ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane), liczonej narzędziami takimi, jak 

maps.google.pl, targeo.pl 

c. Gwarancja Wykonawcy i rękojmia za wady przy sprzedaży 24 miesiące, zgodnie z 

postanowieniami kodeksu cywilnego. 

Termin płatności: 
Do 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT 
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Wzór umowy kupna przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 
ofertowego.  
 

5. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe: najniższa cena za realizację zamówienia 
spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu. 

 
6. Inne istotne warunki zamówienia:  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość występowania do Wykonawców o uzupełnienie ofert lub 
wyjaśnienie ich treści. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji treści oferty lub żądania złożenia przez 
Wykonawców ofert dodatkowych, zawierających warunki realizacji nie mniej korzystne niż w 
ofertach pierwotnych. 

 
7. Sposób udzielania wyjaśnień i korespondencja 

1. Wszelka korespondencja dotycząca prowadzonego postępowania odbywa się drogą 

elektroniczną. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego w terminie 2 dni roboczych przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem 

składania ofert. 

3. Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Wykonawcy przesyłają na adres mailowy: 

zp@muzeumtatrzanskie.pl 

4. W korespondencji dotyczącej postępowania należy wskazać znak zapytania ofertowego i/lub 

nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.  

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po terminie określonym w ust. 

2 Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. 

6. Zamawiający zamieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania 

źródła zapytania. 

 

8. Sposób obliczenia ceny: 

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć dla całości zamówienia (określonego w pkt 

2 zapytania), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, gdzie należy uwzględnić wszelkie 

koszty dostawy, w tym: cenę nabycia pojazdu, koszty dostawy, cła, podatki oraz rabaty, opusty 

itp., których wykonawca zamierza udzielić. 

2. Obliczając cenę oferty należy podać wartość netto, wskazać wysokość i kwotę należnego podatku 

od towarów i usług VAT, oraz wartość brutto.  

3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

 
9. Sposób przygotowania oferty . 
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Formularz oferty powinien zawierać: opis przedmiotu zamówienia oraz cenę netto, podatek VAT, 
cenę brutto – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.  

 
 
Miejsce oraz termin składania ofert: 
 
Do dnia 20.11.2021 r. drogą mailową na adres: zp@muzeumtatrzanskie.pl lub osobiście w siedzibie Muzeum 
Tatrzańskiego, ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane, do godziny 10:00 
 
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 
 
Karolina Kula – zp@muzeumtatrzanskie.pl       tel. 18 201 52 05 w. 14 – sprawy merytoryczne i związane z 
procedurą.  
 
Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129). 
 
 
 
Zakopane, dnia 12.11.2021 r. 
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