
Warszawa, 31.07.2020 r.

     ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 16/ZT/2020

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ
ul. Koszykowa 78, 00-671 Warszawa

tel:  261-845-611
fax: 261-845-135

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  jednego  samochodu  osobowego  typu  furgon  brygadowy
fabrycznie nowego przeznaczonego do przewozu krwi i jej składników.

Odbiorca przedmiotu zamówienia:

Odbiorcą przedmiotu zamówienia  Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ
w Warszawie.

Kryterium oceny ofert:

1. Cena 100%.  Zamówienie  zostanie  udzielone  Oferentowi,  który przedstawi  najniższą
cenę.

2. Cena  za  przedmiot  zamówienia  musi  zawierać  wszystkie  koszty  ujęte  w  opisie
przedmiotu zamówienia.

Forma płatności: 
                                                                                                                                                          
Faktura przelewowa.

Termin realizacji zakupu:

Do 90 dni od daty podpisania umowy.

Termin składania ofert:

Podpisaną ofertę należy przesłać na fax. nr 261-845-135 lub na adres mailowy  zt@wckik.pl do
dnia 24.08.2020 r. do godz. 24.00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej
WWW.wckik.pl w ciągu 7 dni roboczych od terminu zakończenia składania ofert

WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00 – 671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78

http://WWW.wckik.pl/
mailto:zt@wckik.pl


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wymagania ogólne:

1.1 Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  jednego  samochodu  osobowego  typu  furgon
brygadowy fabrycznie nowego przeznaczonego do przewozu krwi i jej składników .

1.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób zgodny 
z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi poniżej.

2. Wymagania techniczno – eksploatacyjne pojazdu:

a) Dane techniczne
 silnik  diesel o pojemności min. 1997 cm,
 zasilany olejem napędowym, spełniający normę EURO 6,
 moc silnika min. 140 KM,
 długość  pojazdu max 5400 mm,
 ilość drzwi – 4/5, ilość  min miejsc – 5+kierowca,
 skrzynia biegów mechaniczna (manualna), co najmniej 5 przełożeń do przodu,
 system wspomagania układu kierowniczego i hamulcowego,
 centralny zamek sterowany pilotem,
 kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach,
 regulowana wysokość położenia fotela kierowcy,
 nadwozie typu furgon brygadowy.

b) Wyposażenie
 ESP, ABS+EBD, AFU,
 elektryczne otwieranie szyb,
 klimatyzacja automatyczna lub manualna,
 lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane,
 felgi stalowe zabezpieczone kołpakami 16ʺ lub aluminiowe,
 koła jezdne z ogumieniem zimowym,
 koło zapasowe pełnowymiarowe,
 centralny zamek,
 kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, wielofunkcyjna,
 lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane,
 tapicerka materiałowa.

c) Wyposażenie/wymagania dodatkowe  dla potrzeb przewozu krwi i jej składników
 zestaw uprzywilejowania w ruchu drogowym,
 apteczka z wyposażeniem,
 trójkąt ostrzegawczy,
 bezpłatny  serwis (przeglądy,  wymiana materiałów eksploatacyjnych,  naprawy, itp.)  na

okres 24 m-cy,
 komplet dokumentów  pojazdu,
 fabryczny zestaw kluczy i narzędzi.

                                                                                                   


