Piotrk6wTrybunalski
2010.06.08.

Dostawa I sztuki fabrycznie nowego, wyprodukowanego
w 2010 roku samochodu osobowo - dostawczego ,
przeznaczonegodo przewozu 5 os6b oraz ladunku o
cipitarzeminimum 500 kg.

Publicznezaproszenie
do skladaniaofert w zam6wieniuo wartoScido 14 000euro

W imieniu Muzeumw Piotrkowie Trybunalskimzapraszamdo sldadaniaofert ,
zgodniez wynaganiamiokrerilonlmiw niniejszymzaproszeniu.

Piotik6wTrybunalski,2010-06-06

Ogloszenie- dostawasamochoduosobowo-dostawczego
Ogloszenieo zam6wieniu dostawa1 sztuki fabrycznienowego, wlprodukowanegow 2010
roku samochoduosobowo- doslawczego, przeznaczotegodo ptzewozu5 os6borazladunlu
o ciezarzeminimum500kg.
OGLOSZENIEO ZAM6WENIU - dosTawv

SekcjaI : Zanawiaj4cy
I.1. Nazwai adres: Muzeumw PiotrkowieTrybunalskim, 97-300Piotk6w Trybunalski,
PlacZamkowy4 , tel.0-44646-52-72,
fax.0-44646 -52-'72,e- mail:muzeumfg)oost.pl
,
Adresst.onyintemetowejZamawiajqcego
: ww\a.muzeum-om.pl
I.2. Rodzajzamawiaj{cego
: Samorz4dowa
JednostkaKultury
SekcjaII : PrzedmiotZamdwienia
ILI ) Okeslenieprzedmiotuzam6wienia
przezzamawiajlcego
IL 1.I Nazwanadanazam6wieniu
: dostawaI sztukifabrycznie
nowego,wyprodukowanego
w 2010roku samochoduosobowo- dostawczego,
prz€znaczonego
do przewozu5 os6boraz ladunku o cipiarzeminimum 500kg.
ILl.2.) Rodzajzam6wienia- dostawy
II.1.3.)OkreSlenie
przedmiotuorazwielkoici lub zakresuzam6wienia:
-: dostawaI sztuki fabrycznienowego, wyprodukowanegow 2010
Przedmiotzam6wienia
roku samochodu osobowo - dostawczego, pl.jzezrl.ctzonegodo przewozu 5 os6b oraz
ladunku o cieiarze minimum 500 kg. dla Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim ,
zgodnie z przedstawionaniiej charakterystykq:
A. Samoch6d
powinienspelniainastQpujqce
paramety:
Samochddfabrycznienowy,rok produkcji 2010
Tylne siedzeniaskladane
Silnik diesel- o mocyminimurn 75 KM
Vakymalna pojemnoS(
silnika do 1600cm l
Skrzyniabieg6w- manualna,minimum pi$iobiegowaplus biegwsteczny
Wspomaganieukladu kierowniczego
Poduszkipowietrzneikierowcyi pasaiera
SystemABS
Sterownielusterekbocznych- elektryczne
Sz)by przednie- sterowane
eleklr)cznie

Centralnyzamek- sterowanypilotem
Wyloz enie czeici bagatowej wykladzinA
Drzwi tylne otwierane do g6ry - klapa
Drzwi boczneprzesuwane- minimum z jednej strony
Klimatyzacja - manualna
Lakier - podstawowekolory w gamieproducenta- bezdodatkowejdoplaty
Pojemnosdbagarinikado sufitu - minimum 650litr6w
Pojemnosdbagaznika do sufitu przy zloionej ryhej kanapie - minimum 3000litr6w
Gniazdo12 V zzapalniczkq
Dyvaniki gumowe- komplet
B. Wymagania dodatkowe
Zamawianypojazdmusi posiada6w Polsceserwisgwarancyjnyi pogwarancyjnyw
granicachmiastaPiotrkowaTrybunalskiegooraz bydwyposaionyw podstawow4
instrukcjetechniczn4.Instrukcja obslugi,ksiq.ikagwarancyjna,karta pojazdu,
Swiadectwo
homologacjiw jtzyku polskim.Samochddmusi spelnia6wymagania
okreilonepolskimprawemo ruchu drogoEym: ustawaz dnia 20 czerwca1997roku
( Dz.U.z 2005r. nr 108poz.908.
MinimalneEymaganiagwarancyjne:
Pojazdwinien byd objtry minimum; 24 miesipcznq
gwarancjqna silnik i podzespoly,
36 miesiQczna
gwarancjana lakier , oraz minimum 60 miesieczn4gwarancjAna
perforacjeblach nadwodzia.
C. Miejscedostasy
Zamawiaj4cydokonaodbiorusamochoduz miejscawskazanegopzez Oferentaw
granicachmiastaPiotrkou,aTrybunalskiego.
II. 1.4) Czy przewiduje sig udzieleniezam6wief uzupelniaj4cych:
Zarnawiajqrynie dopuszczaskladaniazam6wiei uzupelniajqcych
II.1.5)Wsp6lnySlownikZam6wief(CPV):
34.11.52.00-8 Samochody
do przewozuponizej10os6b
II.1.6)Czydopuszcza
siQzlozenieofertczQsciowych:
Zamawiaj4cy nie dopuszczaskladania ofert czgseiowych
II.1.7) Czy dopuszczasiQzlozenieoferty wariantowej:
Zamawiaj{cy nie dopuszczaskladania ofert wariantowych
II.2)Czastrwaniazm6wienialub termin *ykonaaia:
Maksimum 60 dni od zawrrcia umowy
SEKCJA III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym,fmansowym i
technicznym
III.1) Wadium:
Infomacja na tematwadium:
Zamawiaj4cynie nlmaga wniesieniawadium

III.2) Zaliczki
Czy przewidujesig udzieleniezaliczekna poczetzam6wienia:
Zamawiaj4cynie przewidujeudzielaniazaliczekna poczetzam6wienia
III.3.) Warunki udzialuw post€powaniuoraz opissposobudokonywaniaoceny
spelnianiatych warunk6w
III.3.I) Uprawnieniado wykonjrwaniaokrcSlonejdzialalno(cilub czynnosci, jeieli
przepisyprawa nakladaj4obowi4zekich posiadania.
Opis sposobudokonywania ocenyspelnianiawarunku
OcenaspelnieniawarunkdwbEdziedokonanana podstawieanalizyte6ci zlozonego
nie
ogloszenia
wg. zsadyspelnia,/
o6wiadczenia
, o kt6rymmowaw pkt. IV.1. niniejszego
spelnia.
IIL3.2) Wiedzai doswiadczenie
Opis sposobudokon;.waniaocenyspelnianiawarunku
Ocenaspelnieniawarunk6wbpdziedokonanana podstawieanalizytre6cizlo2onego
odwiadczenia
ogloszenia,wg. zasadyspelnia/
, o kt6rymmowaw pkl IIL 4.1.niniejszego
nie spehria
III.3.3)Osobyzdolnedo wykonaniadostawy
Dostawcapodadaneosobowepmcownikab4dZpracownik6wodpowiedzialnychza realizacjE
dostawy.
Opis sposobudokonywania ocenyspelnianiawarunku
Ocenaspelnieniawarunk6wbgdziedokonanana podstawieanalizytresci zlozonego
ogloszenia
oiwiadczenia, o k16rymmowaw pkt. III. 4.1.niniejszego
, wg. zasadyspelnia/
nie spelniarfa
nI3.4)

Sytuacjaekonomiczno-Iinansowa

Dostawcapowinien dysponowa6Srodkamifinanso\rymi qysta.rczaj4cynido realizacji
dostawzgodniez oiwiadczeniem
w SIWZ.
Opis sposobudokonyrvaniaocenyspelnianiawarunku
Ocenaspehrieniawanmk6w bgdziedokonanana podstawieanalizyteSci zlo2onego
ogwiadczenia,okt6rymmowawpL1.III.4.1.niniejszegoogloszenia,wg.zasadyspehria./
nie spelniania
III.4) Informacja o oswiadczeniach
lub dokumentach,jakie maj4 dostarczyd
wykonawcyw celupotwierdzeniaspelnieniawarunk6w udzialuw

6
posttpowaniuoraz o tym, ie nie podlegajq.nykluczeniuna podstawie
przepis6wzawartych art.24ust 1 ustawyPrawo Zam6wiei Publicznych
lII.4.1) W zakesie wykazaniaspelnieniaprzez wykonawcQwarunk6w,o ktdrych
mowaw art. 22 ust. 1 ustawyPrawoZam6wief Publicznych,, nalezyrtrzedlozyi
Oswiadczenieo brakupodstawdo wykluczeniaz postQpowaniawedlugzalqcznika nr 2
IIL4.2)W zakresiepotwierdzenia
niepodlegania
raykluczeniu
na podstawie
art.24us1.
ustawyPrawoZam6wiei Publicznych,nalezyptzedlozyll.
Oswiadczenieo brakupodstawdo wykluczeniaz postQpowania
wedlug
z l4cznika nr 2,

Attualny odpisz wlagciwego
rejestru,jezeliodrgbneprzepisywymagajqwpisu
do rejestu, w celu wykazaniabrakupodstawdo wykluczeniaw oparciuo a1t.
24 ust. I pkt 2 ustawyPrawoZam6wief publicznych,wystawionenie
wcze6niejniz 6 miesiQcyprzedupl).wemterminu skladaniauniosk6w o
dopuszczenie
do udzialuw postQpowaniu
o udzieleniezam6wienia
albodo
skladniaofert.
AktualnezaswiadczeniewladciwegonaczelnikaUrzgduSkarbowego
potwierdzaj4ce,ze Dostawcanie zalegaz oplacaniempodatk6wlub
zaiwiadczetie,ze tzyskal przewidzianeprawemzwolnienie,odroczenielub
rozloZeniena tuty zaleglychplatnosci,lub wstrzymaniew caloici wykonania
decyzji wlafuiwegoorganu. wystawio[e nie wczegnieniz 3 miesi4ceprzed
uplywemterminu skladaniawniosk6w o dopuszczeniedo udzialu w
postQpowaniu
o udzieleniezamdwieniaalbo skladaniaofert
DodatkowourlTehiony zalqcznik nr 3
Aktualnezaiwiadczeniewla3ciwegooddziafuZakladuUbezpieczeri
potwierdzaj4ce,
Spolecznych
lub KasyRolniczego
Ubezpieczenia
Spolecmego
ze Dostawcanie zalegaz oplacaniemskladekna ubezpieczenie
zdrowotnei
spolecznelub zadwiadczetie,2e uzyskalprzewidzianeprawemzwolnienie,
odroczenielub rozlozeniena raty zaleglychplatnoscilub wstrzymaniew
calosciwykonaniawlaSciwegoorganu- wystawionenie wczesnieniz 3
miesi4ceprzedupllq,em terminu skladaniawniosk6w o dopuszczeniedo
udzialu w postQpowaniu
o udzieleniezam6wieniaalbo skladaniaofert
Aktualn4informacjez IfuajowegoRejestroS4dowegow zakresieoke6lon).n
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawyPrawoZam6wief Publicznych,wystawionqnje
wczesnieniz 6 miesiQcyprzedupb-wemterminu skladaniaofert.
SekciaIVr Procedura
IV.1) Tryb udzielaniazamdwienia

7
publicznezaproszeniedo skladaniaofert w
lV.1.l) Tryb udzielenia
zam6wienia:
zam6wieniuo wartosciniepfiek!'aczaj4cej14 000euro.
IV.2) Kryteria OcenyOfert
IV.2.1)Kryteriaocenyofert:najniZszacena
lY .2.2) Czy ptzeptowadzonabgdzieaukcjaelektroniczna:
Zamawiaj4cynie przewidujeaukcji elektronicznej.
IV.3) Zmianaumowy
Czy pzewiduje siQistotnezrnianypostanowieizawart€jumowy w stosunkudo tresci oferty,
na podstawiekt6rej dokonanowyboru Dostawcy- nie
Iv.4) Informacjeadministracyjne
IV.4.1) Adres stronyirtemetowej , na kt6rej jest dostQpnaspecyfikacjaistotnychwarunk6w
zam6wienia:q4g11q9994444! i www.bip.piotkow.pl
SpecyfikacjQistotnychwaruJtk6wzam6wieniamoznauzyska6pod adresem:Muzeurnw
PiotrkowieTrybunalskim,PlacZamkowy4, 97-300Piotrk6w Trybunalski,sekretariat
Muzeumw Piotkowie Trybunalskim
IV.4.2)Termin skladania ofert:
Do dnia 30 czeiwca2010roku w siedzibieZamawiaj4cego,97-300Piotrk6w
Trybunalski, PlacZamkowy4, do godziny11.00. Otwarci€ofert o godzinie11.15.
IV.4.3) Termin zwiazaniaz ofert4: 30 dni od ostatecznego
teminu skladaniaofert.

