
                                                                                                       
                                                                                                                      Chrząstowo, 27.03.2023 r. 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO/2/2023 

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów PZP) 

 
 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniższy przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) fabrycznie nowego samochodu osobowego dla 

SDOO Chrząstowo. 

  

Specyfikacja techniczna – opis przedmiotu zamówienia. 

Minimalne parametry techniczno – funkcjonalne oraz wyposażenie pojazdu: 

1. Samochód fabrycznie nowy z nadwoziem typu liftback lub sedan. 

2. Rok produkcji: 2023. 

3. Silnik  benzynowy, 4 cylindrowy, o mocy maksymalnej minimum 135 kW. 

4. Pojemność silnika: minimum 1900 cm
3
. 

5. Skrzynia biegów automatyczna, minimum 7 biegowa. 

6. Wymiary minimalne:  

a) wysokość bez obciążenia: 1500 mm, 

b) długość: 4800 mm. 

7. Kurtyny powietrzne i boczne poduszki powietrzne (minimum 4, w tym dla kierowcy i 

pasażera). 

8. Kolor: szary, piaskowy lub równoważny odpowiednik – lakier metalizowany. 

9. Czujniki parkowania z tyłu i z przodu lub kamera cofania.   

10. System wykrywający zmęczenie kierowcy. 

11. System bezkluczykowego uruchamiania samochodu z alarmem.  

12. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. 

13. Klimatyzacja automatyczna, minimum dwustrefowa. 

14. Regulacja odcinka lędźwiowego dla przednich foteli. 

15. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne.  

16. Podgrzewana przednia szyba. 

17. Zapasowe koło dojazdowe. 

18. Podgrzewane przednie fotele. 

19. Przyciemnione tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika. 

20. Wycieraczka na tylnej szybie. 

21. Reflektory z przodu i z tyłu typu LED, z przodu ze spryskiwaczami. 

22. Tylne światła z dynamicznymi kierunkowskazami. 

23. Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika.  

24. Wspomaganie układu kierowniczego. 

25. Komputer pokładowy. 

26. Immobiliser. 

27. Radio fabryczne z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, dotykowym ekranem oraz 

wejściem USB. 

28. Zestaw 8 głośników. 

29. Skórzana kierownica wielofunkcyjna. 

30. Światła przeciwmgielne. 

31. Komplet gumowych dywaników. 



32. Systemy stabilizacji toru jazdy oraz ABS. 

33. Elektrycznie sterowane szyby przednie oraz tylnie. 

34. Czujnik deszczu. 

35. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu. 

36. Cztery koła min. R17’ na felgach aluminiowych oraz letnich oponach, obręcze kół ze 

stopów lekkich. 

37. Tapicerka materiałowa w kolorystyce szarej, ciemnej lub czarnej.  

38. Przedni fotel z podłokietnikiem. 

39. Pojemność bagażnika bazowa minimum 590l. 

40. Pojazd winien posiadać homologację zgodnie z ustawą Prawo  

o Ruchu Drogowym. 

41. Gwarancja minimum dwuletnia bez limitu przejechanych kilometrów. 

42. Pojazd wyposażony w gaśnicę typu samochodowego – zamontowana w pojeździe. 

43. Pojazd wyposażony w trójkąt ostrzegawczy. 

44. Elektroniczny zestaw wskaźników. 

45. System kontroli odstępu z funkcją awaryjnego hamowania – hamulec antykolizyjny. 

46. Elektromechaniczny hamulec postojowy. 

 

47. Wraz z pojazdem należy dołączyć: 

a) książkę gwarancyjną dot. pojazdu  

b) instrukcję obsługi w j. polskim: pojazdu oraz urządzeń i wyposażenia, 

c) stosowną homologację pojazdu. 

 

Nie spełnienie któregokolwiek z opisywanych powyżej parametrów powoduje odrzucenie oferty.  

 

 

1. Wymagany termin na dostawę przedmiotu zamówienia: do 21 dni od dnia powiadomienia o 

wyborze.  

2. Przewidywane zamówienia uzupełniające - nie. 

3. Wartość szacunkowa zamówienia:   128 000,00 zł netto   

4. Podstawa określenia wartości szacunkowej: rozpoznanie 

5. Data określenia wartości szacunkowej:  13.03.2023 r. 

6. Nazwisko i imię osoby ustalającej szacunkową wartość zamówienia: Jerzy Matruk 

7. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia w roku 2023: 128 455,29 zł netto 

8. Pozycja w planie zamówień publicznych: 3.2.2 Zakup samochodu osobowego dla SDOO 

Chrząstowo.       

9. Szczególne warunki wymagane od wykonawców:  brak 

10. Ewentualne załączniki:  

a. 1- Formularz ofertowy 

b. 2- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

11. Inne istotne warunki zamówienia, w tym kryteria oceny ofert: cena 

12. Podstawowym kryterium oceny oferty będzie zaproponowana cena – 100% 

 

 

 

 

Inne warunki zamówienia:  
- Termin płatności 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury  

 

 

 

 

 

 

 

 



Złożenie oferty:  

 

1. Zamawiający wyznacza termin złożenia oferty do dnia 03 kwietnia 2023 roku do  

     godziny  10.00 . Oferty należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 – Formularz 

     ofertowy.  

 
2. Ofertę należy złożyć:  

- osobiście lub przesłać pocztą na adres: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 

  Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie, Chrząstowo 8, 89- 100 

  Nakło nad Notecią lub  

- drogą elektroniczną na adres e-mail: sdoo@chrzastowo.coboru.gov.pl  

  (decyduje data wpływu) 

 

3. Oferta Wykonawcy powinna zawierać całkowite wynagrodzenie plus podatek VAT.  

 

Pytania można kierować do: Beata Kaliska – dyrektor SDOO w Chrząstowie tel. 52 385 32 28  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania obejmującego niniejsze zapytanie – 
bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w związku z unieważnieniem, 
postępowania, w tym także kosztów poniesionych przez wykonawcę z związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  

 

 

 
                                                                                                  ZATWIERDZAM 

 
                                                              dr inż. Beata Kaliska  

                                                                                                                    Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian 

                                                                                                    w Chrząstowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY 
do Zapytania ofertowego nr ZO/2/2023 

 

na wykonanie zadania dotyczącego dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego dla SDOO 

Chrząstowo 

 

Nazwa (firma) Wykonawcy.  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

(pełna nazwa oferenta, adres, nr telefonu, adres e-mail)  

 

Poniżej przedstawiam ofertę naszej firmy.  
Zobowiązujemy się dostarczyć fabrycznie nowy, nieużywany samochód osobowy 

marki:…………………………, model:……………………………………. wyprodukowany w 2023 

roku, spełniający opis przedmiotu zamówienia przedstawiony w Zapytaniu ofertowym za podaną niżej 

kwotę:  

całkowity koszt przedmiotu zamówienia netto: ……………………………………, 

słownie:…………………………………………………………………………….  

podatek VAT *23% …………………………………………………………….  

Razem wartość brutto: …………………………………………………….., słownie: 

………………………………………………………………………………………..  
* Stawka podatku VAT nie obowiązuje z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów . W sytuacji, gdy 

Wykonawca nie ma siedziby na terytorium RP podaje tylko kwotę netto, a obowiązek podatkowy ciąży na 

Zamawiającym (metoda odwrotnego obciążenia – revers chargé)  

 
Oświadczamy, że:  
Wybór naszej oferty nie będzie/będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył dostawy …………….……. objętego przedmiotem 

zamówienia, podlegającego mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a jego wartość netto (bez 

kwoty podatku) będzie wynosiła …………………. zł. *  
*Art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.).  

3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
1. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i 

nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.  

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie maksymalnie do 21 dni od dnia 

powiadomienia o wyborze.  

3. Oświadczam, że podana powyżej cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy 

opisanych w Zapytaniu ofertowym i jest ceną ostateczną. 

 
Miejscowość ............................, dnia ....................................2023 roku  

 
 

........................................................................  
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
 
 
 



Załącznik nr 1  

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie. 

• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za 

pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@hannawata.pl. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest 

obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na 

zamawiającym; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 

art. 22 RODO; 

• Posiada Pan/Pani: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym 

skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Jednocześnie zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i 

które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
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