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Garwolin, dnia 21.08.2021 r. 

…………………………...... 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

(nazwa i adres oferenta) 

„SANA” SP. z o.o. 

ul. Kościuszki 49J 

08-400 Garwolin 

 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na: „Zakup i dostawę używanego samochodu  

9-osobowego do 3,5 tony” 

 
Zapytanie realizowane jest w ramach projektu w ramach projektu nr RPMA.09.02.02-14-d524/19 

pn.: „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w ramach DDOM” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014 – 2020; Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka 

z ubóstwem; Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej;  

Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. 

 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

„SANA” Sp. z o.o.  

ul. Kościuszki 49J 

08-400 Garwolin  

tel. 697651 006 

e-mail: karen06@tlen.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego samochodu 9-osobowego 

do 3,5 tony o następujących parametrach: 

a. Samochód używany z rocznika min. 2016 r. 

b. Układ napędowy: 

- silnik DISEL pojemność silnika od 1500 do 2500 cm
3
, 

- skrzynia 6 biegowa, 

- napęd na przednią oś, 

- max. przebieg do 320 000 km. 

 

c. Nadwozie typu L2: 
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- bus 9 osobowy, nadwozie przeszklone 

- dwustronnie otwierane drzwi tylne, 

- powierzchnia bagażnika pozwalająca na przewóz wózków dla osób z niepełnosprawnościami 

- fabryczny bluetooth, tempomat, radioodbiornik 

- elektryczne szyby 

- klimatyzacja 

- centralny zamek  

- czujniki parkowania 

d. Wyposażenie minimum: 

- klimatyzacja, 

- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, 

- tylne czujniki parkowania lub kamera cofania, 

- abs, esp, 

- wspomaganie układu kierowniczego, 

- immobiliser, 

- fabryczny bluetooth, tempomat, radioodbiornik 

- centralny zamek, 

- 2 kpl. kluczy 

e. Dodatkowe wymogi: 

- udzielenie minimum 6 miesięcznej gwarancji sprzedającego na silnik i skrzynię biegów, 

- samochód musi być zarejestrowany w Polsce, 

- możliwość skorzystania z trzydniowej jazdy próbnej, 

- udostępnienie samochodu przed zakupem w celu przeprowadzenia badania stanu 

technicznego pojazdu, 

- pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy, 

posiadać aktualne badania techniczne oraz aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC, 

- pojazd winien stanowić prawo własności oferenta lub oferent winien być uprawniony do 

sprzedaży tego pojazdu przez prawnego właściciela, 

- pojazd nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia, w tym w szczególności 

zabezpieczenia bankowego, ani być obciążony prawami na rzecz osób trzecich. 

3. Opis sposobu przygotowania oferty: 

a. Każdy Wykonawca może złożyć więcej niż jedną ofertę. 

b. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z załącznikami. 

c. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli 

Wykonawcy. 

d. Wraz z oferta należy złożyć dokumentację fotograficzną wraz z podstawową 

specyfikacja techniczną pojazdu pokazującą parametry wymienione w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

e. W cenie wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie nakłady 

finansowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym między innymi koszt 

dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 

4. Termin realizacji zamówienia: 

- 3 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej. 

5. Kryterium oceny ofert: 

a. Cena oferty – 100% 

Oferta z najniższą ceną dostanie maksymalną liczbę punków. Miejsce i termin składania 

ofert. 

b. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do Zapytania należy złożyć w 
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terminie do dnia 30.08.2021 roku do godz. 17:00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) 

lub elektronicznej na adres: 

„SANA” Sp. z o.o.  

ul. Kościuszki 49J 

08-400 Garwolin 

lub e-mail: nzozsana1@gmail.com 

c. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób: 

Zapytanie ofertowe zakup używanego samochodu 9-osobowego.  

W przypadku złożenia oferty poprzez e-mail w tytule wiadomości należy wpisać: Zapytanie 

ofertowe zakup używanego samochodu 9-osobowego. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2021 r. o godzinie 17:30 w „SANA” Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 49J, 08-400 Garwolin 

d. Wykonawca w ofercie powinien podać cenę netto i cenę brutto. 

e. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, musi być podpisana przez osoby uprawnione 

lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

f. Podpisy na ofercie muszą być czytelne, a w przypadku podpisu nieczytelnego opatrzone 

imienną pieczątką. 

g. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny za wykonanie Przedmiotu zamówienia. 

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego 

Wykonawcę do zawarcia umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

uzasadnienia. 
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Załącznik do Zapytania ofertowego 

 

……………….................. 

Miejscowość i data 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Imię i nazwisko Wykonawcy:………………………………..………………………………… 

Adres Wykonawcy: ..…………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: …………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: ……………………………………………………….………………………..… 

 

 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę używanego samochodu 9-

osobowego do 3,5 tony Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 

zawartymi w zapytaniu ofertowym za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

Wynagrodzenie netto:................................... zł 

plus podatek VAT:  ................................... zł 

Łączne wynagrodzenie brutto: ............................................ zł 

(słownie: ............................................................................................................................. /100). 

 

Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego oraz oferowane przez 

Wykonawcę: 

L.p NAZWA PARAMETRU TECHNICZNEGO 

(MINIMALNE WYMAGANIA WYKONAWCY) 

WYPEŁNIA 

WYKONAWCA: TAK/NIE 

LUB OFERTOWANE 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

PARAMETRY TECHNICZNE UŻYWANEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO 3,5T: 

1 Marka 
 

2 Model 
 

3 Typ samochodu 
 

4 Kolor samochodu 
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5 Rok produkcji 
 

6 Przebieg maksymalnie 320 000 km. 
 

…………………………. km 

7 Pojemność silnika: 
 

…………………………. cm
3 

8 Moc silnika 
 

9 Dopuszczalna masa całkowita do 3,5t. 
 

10 Rodzaj paliwa: olej napędowy 
 

11 Skrzynia manualna - 6 biegowa 
 

12 Zabudowa typu bus – 9 osobowy 
 

13 Napęd na przednią oś 
 

14 Odsuwane drzwi boczne 
 

15 Dwustronnie otwierane drzwi tylne 
 

16 Powierzchnia bagażowa pozwalająca na przewóz 

wózków dla osób z niepełnosprawnościami 

 

17 Klimatyzacja 
 

18 Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 
 

19 Tylne czujniki parkowania lub kamera cofania 
 

20 ABS 
 

21 ESP 
 

22 Wspomaganie układu kierowniczego 
 

23 Immobiliser 
 

24 Centralny zamek 
 

25 2 kpl. kluczy 
 

26 Spełnia warunki dopuszczenia do ruchu drogowego 
 

27 Pojazd zarejestrowany w Polsce (ważne badanie 

techniczne i ubezpieczenie OC) 

 

28 Sprawny technicznie i gotowy do użytkowania 

(samochód nie może być uszkodzony) 
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jednocześnie oświadczam że, 
 

1. Spełniam warunki stawiane w zapytaniu ofertowym z dn. 21.08.2021 r.  

2. Zapoznałem się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do 

nich zastrzeżeń. 

3. W przypadku  wyboru  mojej  oferty,  zobowiązuję  się  do  zawarcia  umowy  w  terminie 

i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

……………………… …………………………….. 
( miejscowość, data) ( czytelny podpis osoby uprawnionej) 


