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GMINA BOJANÓW                             

 

Bojanów,   dnia  02.10.2019 r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający – Gmina Bojanów zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o 
wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro dla zadania pn.  

„Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na  potrzeby Urzędu Gminy Bojanów”  

Zamawiający: 
 
Gmina Bojanów 
ul. Parkowa 5 
37-433 Bojanów 
Tel./fax. 15 870 83 26  
e-mail: ug@bojanow.pl 
NIP: 865-24-79-435, REGON: 830409100 
Adres st.internetowej: bip.bojanow.pl 

 
1. Przedmiot zamówienia:  
Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Urzędu 
Gminy Bojanów – samochód 5-osobowy, autosegment D- klasa średnia, fabrycznie nowy, wyprodukowany 
w roku 2019 
 
Kod CPV 341110000-1 
2. Szczegółowy opis zamówienia 
 

a)  Nadwozie 
 Kolor  nadwozia: ciemny – lakier metalik  

 
b) Silnik i układ napędowy  
 Silnik 4-cylindrowy, o pojemności w przedziale 1,8 -2,0 l, diesel 
 Maksymalna moc silnika nie mniejsza niż 160 KM 
 Norma emisji spalin: Euro 6 
 Automatyczna skrzynia biegów min. 7 stopniowa  

 
c) Układ kierowniczy i hamulcowy  
 Układ kierowniczy ze wspomaganiem  
 Kierownica wielofunkcyjna z możliwoscią sterowania radiem i telefonem 
 Kolumna kierownicy z możliwością regulacji nachylenia  
 System kontroli trakcji 
 Czujnik parkowania z przodu i z tyłu  
 System ostrzegania o kolizji  i ograniczający skutki kolizji  
 System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS 
 System stabilizacji toru jazdy 

 
d) Wyposażenie  
 Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera z przodu 
 Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu i z tyłu 
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 Fotel kierowcy i pasażera ergonomiczny z możliwością wielokierunkowej regulacji  
 Immobilisier  
 Tempomat 
 System rozpoznawania znaków drogowych  
 podłokietnik z przodu i z tyłu  
 Kanapa tylna dzielona trzycześciowa  
 Przyciemniane szyby z tyłu i tylne boczne  
 Komputer pokładowy 
 Klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa  
 Kamera cofania  
 Elektryczne sterowniae szyb, drzwi przednich i tylnych  
 Elektrycznie regulowane podgrzewane lusterka boczne 
 Centralny zamek 
 Reflektory główne matrycowe w technologii LED 
 System bezkluczykowej obsługi samochodu 
 System multimedialny z fabryczną nawigacją  
 Projekcja telefonu na wyswietlaczu multimedialnym  
 Wyświetlacz projekcyjny na szybę 
 Koła z oponami na felgach aluminiowych – min. 17 cali – opony letnie 

e) Gwarancja  
Gwarancja na części mechaniczne pojazdu minimum 2 lata bez limitu kilometrów 
 
3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od podpisania umowy 
4. Kryteria oceny ofert:  Cena 100%  
5. Inne istotne warunki zamówienia: projekt umowy stanowi załącznik   do niniejszego ogłoszenia 
6. Miejsce oraz termin złożenia  ofert: Ofertę należy złożyć do godziny 15.30 dnia  10.10.2019 roku  

w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37– 433 Bojanów ,  sekretariat 
Urzędu I piętro  

7. Sposób przygotowania oferty: 
1) zaleca się sporządzenie oferty  na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 1 )  
wraz z  wymaganiami technicznymi pojazdu  
2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez 
otwierania;  
4) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;  
5) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia; 
6) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;  
7) ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Zapytanie ofertowe dla zadania pn. „Zakup fabrycznie 
nowego samochodu osobowego na  potrzeby Urzędu Gminy Bojanów”  nie otwierać do dnia  10.10.2019 r. 
do godz. 15.30”  

8. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są: 
1) Agnieszka Kobylarz  
2) Robert Sałęga 

9. Załączniki do zapytania ofertowego: 
1) formularz ofertowy  
2) wymagania techniczne   
3) projekt umowy 
 
10. Obowiązek infromacyjny: 
 

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:  
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 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : GMINA BOJANÓW z siedzibą ul. Parkowa 5, 37-433 
Bojanów tel.fax. 15 870 83 26 /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/; 
 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bojanów jest Pani Joanna Karbarz-Górka 

kontakt: adres e-mail: jkarbarzgorka@bojanow.pl, tel. 15 870 83 26  
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z  

udzieleniem zamówienia publicznego  pn.  Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na  potrzeby 
Urzędu Gminy Bojanów” w formie rozeznania rynku.  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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 Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− 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 ***;   
− 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.  
 
 
 
 
 
 

Sławomir Serafin 

Wójt Gminy Bojanów 

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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