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ZAPROSZENIE DO Zr.OzENrA OFERTY WST4PNEJ W POST4POWANTU

o wartoSci szacunkowej nie przekraczai4cej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zam6wief publicznych (t. j. Dz.U.22017 r. poz. 1579) okreSlonego w art. 4 pkt. 8,
numer sprawy CRZP/POlEAll5l20l8, nazwa zadania; Zakup fabrycznie nowego samochodu
osobowego typu kombi w formie leasingu.

W zwi4zku z planowanym zakupem Instytut Przemyslu Organicznego prosi o przedstawienie
oferty cenowej w nastgpuj4cym zakresie: Zakup samochodu osobowego (typu kombi) w formie
leasingu.

Specyfikacja techniczna oraz wyposazenie nie gorsze niZ:
- rok produkcji 2017 120 1 8 - pojazd fabrycznie nowy
- silnik diesla o pojemnoSci nie mniej szej niz. 105 ,moc silnika nie mniejszaniz ll5KM
- centralny zamekze zdalnym sterowaniem (2 kluczyki)
- klimaty zacj a manualna
- pod grzew ana przednia szyba
- cztery gloSniki zprzodu i ztylu
- ESP z ABS, ASR,
- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnEtrzne
- elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tylu z systemem zabezpieczajqcym przed
przytrzalnigciem - fotel kierowcy ipasaleru regulowany na wysokoS6
- konsola centralna z zamykanym schowkiem
- kurtyny powietrzne
- podlokietnikzprzodu
- poduszki powietrzne czolowe i boczne kierowcy i pasaherazprzodu,
- przednie Swiatla przeciwmglowe
- skrzynia bieg6w min. 5-biegowa manualna
- kolor bez doplaty
- hak holowniczy
- Swiatla led do jazdy dziennej
- pojemnoScbagalnika min. 5001 bez zloAenia tylnej kanapy
- zestaw gloSnom6wi4cy
- mata gumowa dobagalnika
- odbi6r samochodu 30dni od podpisania umowy
- wyposaZenie dodatkowe: stalowe kolo zapasowe wraz z podno6nikiem i kluczem do k6l,

sk6rzana wielofunkcyjna kierownica (radio i telefon) , alarm, Radio CD, dywaniki
gumowe.



Wsp6lny Slownik Zam6wieh:
34110000-l - samochody osobowe

Termin wykonania zam6wienia:
do 30 dni od podpisania umowy
W ofercie nale?y poda6 calkowity koszt leasingu wraz z symulacj4 oplat miesigcznych (36
oraz kofcow4 oplatg wykupu za zrealizowanie niniejszego zam6wienia.

Informujg, 2e zaproponowane warunki bgd4 por6wnane z innymi ofertami. Z fnmq,kt6ra
przedstawi naj korzystn iejszq o fertg zo stanq przeprowadzone ne gocj acj e. Od decy zji
zamawiajqce go n ie przyslu guj 4 Srodki odwolawcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Naava krvterium Wasa
Calkowity koszt leasingu w okresie trwania umowy(oplata
wstepna. okresowe raty 36 x warto5d ratv. cena wykupu)

1100%

Miejsce i termin skladania ofert:
Oferty nale?y skladad do dnia: 2018-04-18 do godz. 10.00.
Oferty proszg przeslac do Zamawiaj4cego poczt4 elektroniczn4 na adres
labanowski @ipo.waw.pl

Osob4 do kontakt6w w sprawie niniejszego zapytania jest:
imig i nazwisko Marek tr abanowski

raI)

tel.
w terminach

603300636
w godzinach 8.00-14.00

Dvrektor Naczel' dr tnz,


