Warszawa, dn. 17.01.2019r.
Instytut Tele- i Radiotechniczny
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
www.itr.org.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/CW/2019

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę „Auto osobowe typu kombi wraz z
wyposażeniem”.
Dostarczenie kompletnego auta wraz z wyposażeniem.
Kod CPV: 34110000-1

I.

Przedmiot zamówienia

Zakres:
1. Dostarczenie auta, które w wyposażeniu ma posiadać (wymagania techniczne):
- silnik: benzynowy;
- moc silnika: nie mniej jak 150 KM;
- typ nadwozia: kombi;
- bez kluczykowe włączenie silnika;
- kanapa tylna dzielona: 40/20/40;
- 7” kolorowy ekran dotykowy współpracujący z kamerą cofania;
- kamera cofania;
- nawigacja;
- światła do jazdy dziennej LED;
- podgrzewane fotele;
- skrzynia biegów: automatyczna;
- tylne szyby przyciemniane;
- komplet opon zimowych wraz z felgami aluminiowymi 17”;
- dojazdowe koło zapasowe;
- elektryczne szyby przednie i tylne;
- klimatyzacja;
- ES, ABS, HSA;
- gniazdko 12V w bagażniku;
- ogrzewanie na drugi rząd siedzeń;
- ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym autem;
- rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości i zakazu wyprzedzania;
- pojemność bagażnika bez składania siedzeń: nie mniej jak 540 litrów;
- pojemność bagażnika po złożeniu siedzeń (do dachu): nie mniej jak 1 600 litrów;
- tempomat.
2. Dodatkowe wymagania:
- auto fabrycznie nowe, rocznik produkcji: 2018 lub 2019;
- auto musi posiadać barwę szarą metaliczną;
- dodatkowy komplet opon letnich wraz z felgami aluminiowymi 17” (tożsame felgi jak w
wyposażeniu auta) oraz z czujnikami ciśnienia, kompatybilne z systemem pomiaru ciśnienia w
aucie;
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- odbiór auta: Warszawa lub siedziba ITR.
3. Gwarancja: min. 24 m-ce na pełną gwarancję na auto bez limitu przebiegu kilometrów.
II. Informacje dodatkowe
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
III. Termin realizacji zamówienia: dostawa do 08.02.2019 r.
IV. Termin składania ofert: do 25.01.2019 r. godz. 1200.
V. Sposób przygotowania i miejsce składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres maciej.rup@itr.org.pl: za pomocą
dołączonego formularza ofertowego.
2. Spełnienie Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie
http://www.itr.org.pl/przetargi
3. Wyklucza się oferty cząstkowe.
4. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
VI. Kryterium oceny ofert:
K1. Minimalna cena
VII. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.itr.org.pl/zapytania-ofertowe
VIII. Dodatkowych informacji udziela: Maciej Rup tel: 669-799-797, Przemysław Angielczyk tel: 603861-901

Strona 2 z 2

