
,;pj Z.\(l ,\l) a;O§PODĄItKl K()\]L]N^i.N]]l w oill!!vi Nliuo\\,iecki!,l SP, Z (),(),

07 j00 osllów \1azo\liecka u], l}, lrnl53 óó
1.1. ]9ró,l,i 7] 0l. h\:29]lj.l.i_7_]_0]i N\\\\:\\!§ !](ośtlo\! |l

Loc/l l/3/20l9 r, osŃv N4żo\viccka 22_0.],20l9r,

I),.ilłaj4c nN poclstaNic żarz4dżcniawc\\nęLl7]legoZdnir29 04 201.1r, *,splarrie
\\ Plo\\,a.lzcnia lcgtr]li]linu udziclania zanrólviel'l. ponize,j l(\\(l1} \!}rrlonei w .ll!. i p](t 8
uste\\)'IJlp-l)li.lł 1,ogist\,ki i L.s]Ug Tcclrl]iczn\ch \!iIn /wlacl się Z Zap\łaniern o1ćr1o\\ln,

wszyscv oferenci

Zapytanie ofefiowe

,, Dostłł,a §łnrochodll do§ta\tczcgo"

l. oPi§ przednliotu zamórvicnia, w} mitg!ni1l ol,il ternriil].':

] . lł,zcdnliot zalnó* icIlia dclllczr:

Sluttlchól ltlslltwt:z\,, DilIC -ł,5 l. lłójslfuJn n |\,h.1.0lku a ?.ubuloh.l! siulkow!

lI:| |ośużc tl i( Pli u zl lł :

- Kolunlna l<icrorlnic1, z l,cgulaciiL wysokości
- Poduszkl powien,zna l<icro*,c1,

pod]okictirik i rcrrulacja ledżrviowa. sicdzcnia kicrowc1
- Fotcl kiclowc} z rcgulacj4 rvysokości
- Dlrunlieiscolve sicdzcnic pasażcló\ł lc scho$ kjenl

Kl inallz.rc ja manualna

sĄfurfrnó a loxośa KjlD }],I] 7}K!}raiąfu s|(i.X] Ba7aaaa,aa2] Nll':75q 1+75-72a:REGaN:55a7]]679

ie paliwa. miasto (l/l00 knr

orma enisii spa]in
(lvkl nlieszanv (lll00 lul .1 - 9.7

Lliostleda (l]l00 k|l .0

Maksvrrralna oredkość (km/h l40 - l49
Liczba cllindrów
Po]cmność skokolr,a ?99

Nlaksvmalnl momcn1 olr|oto\\} (Nm /

bl.łnin 50/l500-2750

N,loc maksvl]la]ne \V (KM ) ] ob|.]lnin

Charakterysłyka ogólna
2.3 BiT,rrbo (96 kW / l30 KM), 6-bicgo§a

skrzvnia manualna

6 ( l30) /.1000

).9 - l 1.1

l



- Itldio CD l6 BT LlSB
Zamlkanv schrllrck ponlirl:dz,y' tbtelanri

- sl)b} przednie stcfowei]c clcklr)clnie
- s)slenl ESC ( r\BS l EBD + 1IBA + i\sR + NISl{- ESC + FIill lloldcl )
- ośtt icllcnie obtrsotve

Ślviatla clo ilzcll ,.lziennej
- I]clka t),lna . kosl nr kolo ,.ltpllsowę . światla 1vlne zcsl]olonc
- l]il1I |aliwll orlzewan)
- Blorv by podgrzcwan;,
_ Pe h o rł,r m ia1,o rr, e kcl]o Zapaso\\'c
Svstclll podtlzl,mu jlc1, koło zapasorve

_,/_\ . ,,\ li( l\ l<,, |lolltlnlllrlrl ,._,l:lll i

Dodalkorvc z.t*,ieszenie pneulnat)czne z rcgulicin $, kelrinic kielowc!
- Hali ho]olłniczv

t]ni\Ąer\lLln! uchrr,\ldo ulządzcIi mobiln}'ch
, Uchw}t na kLlbck
_ PLiłkl pod sulitenl

Owic§,ke g(inra
- l),,"waniki na podlogę
- Pokrc*,cc na sier]zenia

Zitbudo$ a
- sjatkj 1.6 m (\,},Solość nricl7one od k|.l\Ą,cLlli t]u l )
Dll\ i bOc,.ne. dlż\i1\1ne dziclonc

- Haczlki na górnt,j l<rarrcdzi zaburlowrl

' lś, lllj l('l, /JcJ. ,/l:l, tl1 .rl irc.rz,ż<,li,l z,lll,,,l,icrl r

3. Crval,ancjal
- ploducellta nlinimUnl 2"l micsiącc.

Zamar!iając) zasł'zega sobię nlożli§,ość montażU \\ dostelcżon}m PojeźdZic Lltzlc]zenia
Cil'S oraz sondy palir\,o\\,cj, WAV cz),nnoścj ;/ostnn4 Pf..ePlolvadżone plzcz flrln\,. Llólc
Posiadllj4 stosownc Upra§nienie do ich u,r,kon)l!anil. l)oslllwca Zostani13 o tvnl likcie
poinlifi]lo\ł'en) z orlpolrieclninl w-yp|zedżeniem, \\iykonaNca ośrlildcz} na piśnlie. zc
c/}nnoścj nie będa mia]\,wp]}\łtl Ia \\alunki grłarlncii i r,-koimi,

L, RJll,,r'J.i(, zr,,.lrl'c z sln llk.llr f\.lr,1,1L,I i.cl§1,1,

5, 
-|'emlin platllości do ]() clni po konrjsYin)ln odbiorze Przedmiottl Zamó\\,icnia j do,,tiLl!/!nLU

pri\\idłoWo w!§tllwiollei liktur},,

l|.'|'ermin i sposób przygotowanił i Złożenia otart\,:
l, ol'c c n.ll.ż) złoźyć w tb|mie piSemnci ni..Fofnulrllu olcń\j'shllo\\ii}cvln Załącznik
nr l do niniejszego zapytania \ł tcnninic do Llni.l 29-0]]-20l9 l, do 3odz, l0,00 (iicl} się dtrtll
i godzilra wpl}wu) w §icdzibie zanlarr iaj4cego ul, B, Prtlsa 66 pokói il l - §€klctllił!.
ł) olań.l Powinnl b}ć złożona w zamknięl.i kopcrcic i opalztrna napisen:

,, Dostł!v, salnochodu dosta\yczcgo "
b) 7apr,tanie unlieszczollo na stl,onic intcrnclo$ei Zllinilwiili!cello itablicv ogbsżcll,

SĄDoM1o lwŃrb:l' |h]lIhK]1]\W)|coslłt.fl 33,a7aajj,a1z!. N!P:759 !]75 720: REaoN: 5JatJó79



l

c) olcńę lnogą zloZ\,ć Olćlenci. któlZ,Y- pobio14 Z|tp)lallie of'ertowc Zc s1loll) inlellleto\\r!,i
Zama\łiaiqccgo. lub zwlócą sic o pl,,cs]lnie ZaP\tania. osobiście ]Ub pocZtą clcl(lorrit:ln-l
l,",,|l( Ń kl,t:k,,,j|,,\, ,] ]|btc|, ](),4li-:':
2. Konlisl,jnc otr\'alcie ol'li]l.t llastąpi 29 0]-20l9I,, o godzinic l0: l)

ł) tcrmin zwilzania olirta: 30 dni,

l|l. \\' cclU pohlicldzcnia spc|niłnia \1,irunkórv czć§tnictwa \1 pos(łln,l1Jniu:
0,()l'ercnt po\\,inicn do]ączyć pochis.tne Oś\riadczcnic o spe]nieniLl \\anlnkó\\.
Zalącznili Nl2,
], l)źed podpisaniem nlo\\},ZanlaN,i.tiLlc), Illoże \\}]Iagać do pżc.lsl \\icnił nislcptliLlc}ch
dokulltentllw: Wpis do clridencji prowadzcnia dżia]elności rospodarczci. Zlś\\,jlrdczśnlc
ż UrżędLl skarbowero o nicze]cgeniu w podllkach. Zaświitdclcnie z ZUS lub KRl]S
o nicz.rJeganiu w sk lldk.rch,

IV. Kryteria oceny ofert i icllwaga:
l, Krlerium oceny ofeń to 1000ń cena.

V. P()Zo§ta|e inlbrmac,ic:
l, ()t'crcntoWi nie przyslu3ują śl!dki od$0]lwcżc dot\cZice PIocedul\,. ponic\llż ,.ap!Lllnie
1,1zr"r.*.1,1z, ll. . , 1,1 puJ lrr, c lc:1.1,,1,1 lJ ŃiŃ,lelI/,lc]J,
2. Zlnll*,iljircr zasirżcgit sobie pli\ro do unic\!LlźlticIia postępowania. n.t kl,.cl\nl .iego
elaPie lrcz podenia pVvczvnv.
],IJ() ot\Ą,alciu Otirt. Zanriwiajilc), lnoże ZWolać W ccl e$entualnYch \\,\ilśnic]i \\,sż}stkich
otircn1ó\lubi.0zllxr\\iaćZkaŻdrlłznich.Zacho\\1liac'icdn()c/cśnie§'afUncl(.
llędl sie odbyrr.ał1, r! r)bccności czlonl(ó§, kclmisji plzetar.gol,cj,
5, Powiedolljenie o rr,vboźc niikor,/)slniejszc'i o1ćn} uk żc sję na stl.onic ilrt( lct \ś|
lanlarviaiąccgo 111.9L!!!1!!]].]li \\, Zaklltdcc Z.lP\lania ot'erto§c- I]i tablicv o!losżcll
i Lltlzlna.je O]'ercnt. ktjlcgo olęflil zostanic \\,} l]|ilnii olll pozostali O1ćltnc]. ](tóź}
$ ilL c lń,,J,l.,:,1.1l(.l,{.,|\ c,.1.1lnni.z l.]
6, (lsobami do kontol(óN lc sn1)|\ Zama\!iajnccgo siL: s])lilwy ]bnna]nc. 1cl, ]9-6,15 7_] 25
ul, Ląko\\a l0. sPlll§,\ ploccdurelnc Kinga §ojtko\\,Sl(a adlcs /illn()\lL,lliłi/i!l(osllo\,|.).
1cl, 6().l .l0l 856

Klauzula inl'clnlacr jna

\ł zwi4zku z rcaliżaci4 w)lrlogal\rl Rozporż4d7cnil l)itl lnlentu ELlropciskicgcl i l(adl (LlE)
2al6i679 l. dni.l ]7 k§.ictnia ]0l6 l, \\, spla\vic ochlon} osi)b fizrcznr'ch rr zlri4zku
-/ Pżet!\'alz anicn] ditn!ch osobow\ch irr,spllwic slrobodnc_!o pr7cpł!WU tllkich dani,ch on,,
uchYlcnia d\rcl(t_Y' wy 95]':l6j\\ l] (o!ó||l13 rozpol7ądlcnie o ochronic Clan!ch ..It()DO'').
inlbrllltlicnl! tl zlsadach pI,zetrrarzaniir IJllństwll danyclr osobotvlch ol1r7 o plz},slUlltli|lc!ch
Palis1\\u plawach ż t\In ż§,iąl.tn}ch.

l, Adminisl|ablelll ]'łIist\\,a dan)ch o\obo\,Y' ch .lcSt Zrklad Cospodarki Konunalnej
\! OslKlwi Mażo§,icckicj Sp, z o.o,, u], Bolcs]lwll l'lusa 66. 07 ]00 Osl|i)W N4ażo\\iccke.
osoi]ą leprezcntUiącą ,\Llln ill istlatom Danych jcs! [ł,ezes ZrlzadLl,

2, Aclministralcll,w},Znicz\] ]nspektolil Ochron),Dln)ch.7 k!ól)m lnogLl sic l}al'ls§\o
k()ntlkb§,ać \\, splewłch pl./et\\aźania PaIislwa r_lanlch osobowJ,ch poplzez ar1l,cs c nlail:
idoi igkosll1\\.pl

]. l)llist§a danc osobo\\,e będ! pźct\\,l]źanc lgodnię ż przepisłIni RoI)o. tzn, danc t]cd4
przc1\\il,/iinc na podsta\\ic plżcpjsax! plł\\a. r \ł szcżć!:Óln}ch plżypadkach nl podsLalvie
l)llisLwll zl]od},łlbo w lwillku Z w\kon},\łenicm unlo*l,. któl,e,i są Pilislwo \ll1)lll,

sĄD.Ml ) l]rŃ)Ka:7\ ftl,l1)].I] A}iŁrDallLln) s!ńt l1 33070_00l)_a1z]. NlP:759!ł7572a.}ł|:cóN,r5lt7]]67q



.l. l'odllnie przez Palistwa dan}ch osoboWrch.jcsl rlbrlrti4zkorte. \! s)tUac]i. g.l} przeSlanl(c
plZclWitll.lnia danlch osoborvlch stanowi prżepiS pra\\e ltL[] za\ła{a njqci.,) \tlllnJni
ulnowa, \\r S}tllacii. gd!,plzcl\łerlinie danl,ch rlsobclrr,lch odbyrr,l sie nr podstawic żgod),
osoby, któlej danc dot},cżą. podanic pr7ć7 PLlńst\łll dln\,ch 0sobow)ch ,ĄdlllinistMtolowi ma
chllaklel doblowoln!.

5, \V żakrcsic danvch osobowvch l)lllist§,a dot\cżilc)ch. prZ]SlUgUia Państ\łt] nJ\\,It]ltr((
|)lil\\,a:

. pra\ł(] dostępu do dlLnvch o\ot]o*_ych.

. plll\\,o splosto\\ania danych np, gdy są nicaklLralnic lLlb nicp|llrdziwe.

. pla\lo do usunięcia r,lanlch pll\\,o plż}rshlgtrie \\, ramach pżcslenćk i na walunkach
oklcślon),ch \! łr1, l7 Ro1)o.
. |)l.t\ło oglrniczenia plżct\\,arżania prir\ło pll}§lugLlic \\, ranach pl,zeslanek j na rvat,unl<ach
oklcśl(Jll)ch \! arl, l8 Ro1)o.
. prar\,o rvniesicnia sprżcci\\u wobcc pllclwirlzania pI,arvo przyslugL]ie w lamach prZcS]al]ck
i na rvlrrunkach ok|eślonlch \ł art. 2l RoDo.
. pla\\o do cotiięcii zgod}, 1ylko jclcli prlelrr.rlzanie oclblwa si,- na podsta$,ic art, 6 Ust, l

lit. ł] ltlb irfl,9 us|.2 ljl..l Ro1)o.
. prarvo rvniesienia skargi do Prczcse l,]llędu Ochrul}. I)all]. ch,

6. Dinc osobowe będ11 pIzechorvyrłane pźcz oklcs \\,}nik.ljic), z pl,zcpisów prłrrł. w
sżczcgólności Ustaw! l Llnill l'1 lipca J983 l. o nrlodo\\],]I Zasolric archirvalll)nl i llchiW|tch
ollz j,ozpolządzcnia Prczcsł Rad}, lrliniśll,Ó\Ą,,, Llnill l8 s!\cznia 20]l l. * splł§ic instltlkc]i
ktncelar,1,]nej. jednolitvch rżccżo\!},ch rrlk.rzrlw akt oraz instlukcji \\ s|]l,N\\,ic or_!iln zilcIl
z: kl. l,,]z:,1,1 li,l ,l .I iśu§ ,,lk]Jdu,\\.],,

7, Oc]bio|calni danlclr osobor!y,ch lnoga b]ć podmjot) uplawnione nr podsta\Yic Plzcplso\
pra\re lUb ulnow) po\\,icl7eni,r Pl7ęt\\aźźlllia dan\,ch.

8, Ądnrinisil,.11ol,nie pOdęirnuie zaUtomat\żow{rn},ch dcc},Zii w ind)\vidOL1lnych plz_r. plrlkach.
§ tvnl prof'ilo\\,ania,

Zalącznikami do Zapytania są :

- Załącznik nr 1 FonTulaE ofelly
- Załącznik nr 2 Oświadczenie
- Załącznik nr 3 Wzór umowy

Zame\ł,iajłc},

s}ravnfu v) fi&i' rJn ł u 7}p }DovR;|) sPli.X! 3]a7aaalOaz!. NII,:759 ]1757)0:lttcoN:55a7 ó79


