
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

CIĄGNIK SIODŁOWY 
 
 
 

LOKALIZACJA INWESTYCJI :             Wierciszewo 4, 76-004 Sianów 
Termin realizacji:                                     od 07-2018 do 11-2018 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                        ZIT sp. z o.o. sp.k. 
 

 
Termin składania ofert do 27-07-2018 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Fabrycznie nowy ciągnik siodłowy do naczepy chłodniczej 
1. Rok produkcji  2018,  
2. Konfiguracja osi 4x2 
3. Kabina 2 osobowa 
4. Dopuszczalna masa całkowita (kodeksowa) administracyjna minimum 18 000kg 
5. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów minimum 42 000 kg 
6. Zawieszenie przednie pneumatyczne 
7. Zawieszenie tylne pneumatyczne 
8. Układ napędowy: 
a. Silnik wysokoprężny napędzany olejem napędowym, układ wtrysku paliwa Common rail 
b. Zbiorniki paliwa od 1200 do 1250 l 
c. Zbiornik AdBlue minimum 115 l 
d. Moc silnika minimum 490 KM ( 360 kW ).  
e. Moment obrotowy silnika minimum 2530 Nm  
f. Silnik pojazdu powinien spełniać normę EURO 6 (osiąganą bez układu recyrkulacji spalin EGR i turbinie o stałej 
geometrii przy zastosowaniu środka katalitycznego AdBlue). 



g. Blokada mechanizmu różnicowego 
h. Skrzynia biegów z zautomatyzowanym systemem zmiany biegów bez pedału sprzęgła 12 biegowa + bieg pełzający i 
minimum 1bieg wsteczny  
i. Chłodnica oleju skrzyni biegów 
j. Sprzęgło jednotarczowe suche 
9. Wyciszenie hałasu minimum  80 dB 
10. Rama podwozia: 
a. Wysokość ramy standard  
b. Rozstaw osi 3650 – 3750 mm 
c. Wysokość siodła w zakresie 1150 – 1170 mm ( obciążony – pusty)  
d. Sworzeń siodła 2” 
e. Wskaźnik obciążenia osi przedniej i tylnej z funkcją odczytu obciążenia naczepy 
f. Pilot do regulacji zawieszenia ciągnika i naczepy 
11. Zderzak przedni plastikowy lakierowany w kolorze kabiny 
12. Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem  
13. Układ hamulcowy: 
a. ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania 
b. ESP układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy z możliwością odłączenia 
c. Systemy bezpieczeństwa aktywnego AEB i LDW 
d. Tempomat aktywny ACC 
e. Hamulce tarczowe 
f. Hamulec silnikowy  
g. Hydrauliczny hamulec pomocniczy o sile hamowania minimum 4000 Nm 
h. Hamulec postojowy 
14. Układ elektryczny: 
a. Instalacja elektryczna 24 V 
b. Podwójny system akumulatorów 
c. Fabrycznie zamontowana ładowarka akumulatorów z możliwością doładowywania w trakcie postoju pojazdu  
15. Kategoria opon: dalekodystansowe zgodne z przeznaczeniem na poszczególne osie 
a. Rozmiar opon obu osi 315/70 R22,5 
b. Marka opon: Michelin, lub Continental 
16. Kabina 2 osobowa sypialna podwyższana do transportu międzynarodowego: 
a. Zamykana na klucz i centralny zamek z pilotem 
b. Kolor kabiny – niebieski intensywny ( zbliżony do RAL 5002) 
c. Zawieszenie kabiny pneumatyczne – 4 poduszki 



d. Fotel kierowcy komfortowy z zawieszeniem pneumatycznym, regulacją podparcia lędźwiowego i bocznego, 
wentylacją, podgrzewaniem, podłokietnikami i regulacją tłumienia drgań 
e. Fotel pasażera z zawieszeniem pneumatycznym regulacją tłumienia drgań i podłokietnikami 
f. Tapicerka foteli welurowa 
g. Kabina wyposażona w klimatyzację sterowaną automatycznie 
h. Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach 
i. Fabryczne urządzenie przeciw kradzieżowe (np.: immobilizer) 
j. Podłoga kabiny płaska bez tzw.  Tunelu 
k. Wysokość wewnętrzna kabiny minimum 2000 mm 
l. Dywaniki podłogowe – komplet 
m. Poduszka powietrzna kierowcy 
n. Boczna kurtyna powietrzna kierowcy 
o. Napinacz pasów bezpieczeństwa kierowcy 
p. Zestaw głośnomówiący do telefonu 
q. Ogrzewanie postojowe kabiny – wodne 
r. Szerokość leżanki dolnej minimum 950 mm 
s. Szerokość leżanki górnej minimum 700 mm 
t. Wysuwana lodówka pod dolną leżanką 
u. Szyby boczne opuszczane elektrycznie 
v. Lustra boczne, rampowe i przednie regulowane elektrycznie i podgrzewane 
w. Szklany szyberdach sterowany elektrycznie 
x. Spoilery kabiny – boczne i dachowy 
y. Sterowanie unoszeniem osi naczepy z kabiny 
z. Czujnik dymu w kabinie kierowcy 
17. Oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego 
a. Reflektory główne typu LED 
b. Dodatkowe światła dalekosiężne w dachu kabiny typu LED 
c. Światła przeciwmgielne typu LED 
d. Oświetlenie obrysowe 
e. Dodatkowe oświetlenie robocze z tyłu kabiny. 
18. Zamawiający otrzyma: 
a. Świadectwo homologacji samochodu z kompletem dokumentów rejestracyjnych 
b. Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim 
c. Książkę przeglądów 
d. Apteczkę, dwa kliny, trójkąt ostrzegawczy, lewarek, gaśnicę zestaw kluczy do kół 



19. Gwarancja na cały pojazd: minimum 3 lata od daty odbioru pojazdu z limitem przebiegu na każdy rok minimum 200 
000 km. 
 
 
Tryb udzielenia zamówienia: 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia  prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeksu Cywilnego 
(Dz.U. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem zasad konkurencyjności wyboru wykonawców dla 
zadań przewidzianych do wsparcia w ramach PO RYBACTWO I MORZE na lata 2014-2020. 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa nowego ciągnika siodłowego  

1. Zamawiający zastrzega, że wszelkie nazwy własne części, urządzeń i materiałów użyte w opisie mają charakter wyłącznie 
poglądowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, części lub urządzeń innego producenta jednak o równoważnych 
parametrach technicznych lub spełniających takie same funkcje. 
2. Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji: 30-11-2018 
 
Warunki udziału w postępowaniu: 
- Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków zawartych w niniejszym ”Zapytaniu ofertowym”.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
- Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem. W celu weryfikacji warunku Zamawiający zweryfikuje 
spełnienie tego kryterium poprzez informację zaciągnięte z systemu KRS lub CEiDG. 
- Złożą ofertę w terminie określonym w niniejszym zapytaniu 
- Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania 
 
Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów: 
 
1. Oferta powinna zawierać: 
a) dane identyfikacyjne oferenta, 
b) datę sporządzenia oferty, 
c) cenę oferty w kwotach netto oraz brutto, 
d) wysokość podatku VAT, 
e) termin ważności oferty, 
f) termin realizacji zamówienia, 
g) opis nawiązujący do przedmiotu zamówienia, 
h) okres gwarancji, 
i) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania 
 



2. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć oświadczenie o braku przesłanek wykluczających z postępowania zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. 
 
3. Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza.  
 
Kryteria oceny ofert wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji: 
 
1. Kryteria oceny ofert (nazwa oraz waga): 

Kryterium Waga 

Cena netto 50 

Termin gwarancji 50 

 
2. Sposób przyznania punktacji: 
a) Cena – ilość punktów zostanie wyliczona wg wzoru: 
           Cena najniższa 
Ilość przyznanych punktów =  ------------------------------------------------- x 50 
                  Cena badana 
Punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku 
b) Okres gwarancji  (liczony w miesiącach) – ilość punktów zostanie wyliczona wg wzoru: 
                 Okres gwarancji badany  
Ilość przyznanych punktów =    -------------------------------------------------------------------------- x 50 
                Najdłuższy okres gwarancji  
Punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku 
 
3. O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów 
 
4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów zamawiający wybierze ofertę z 
niższą ceną netto. 
 

Informacja o przesłankach wykluczenia wykonawcy: 
 
Wykluczeniu będą podlegali wykonawcy w przypadku istnienia powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym, a 
podmiotami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zadań. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające na: 
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 



- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej, 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika, 
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego 
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do 
bezstronności tych osób. 
 
Informacja o przesłankach odrzucenia oferty: 
Zamawiający odrzuci oferty: 

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  
b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym, 
c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych, 
d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert, 
 
 
Sposób składania ofert: 
1. Ofertę należy złożyć do dnia – 27-07-2018 pod adresem wskazanym poniżej: 
          ZIT sp. z o.o. sp.k., Wierciszewo 4, 76-004 Sianów  
2. Akceptowalne formy składania ofert: 
a) przesyłka pocztowa, 
b) osobiście dostarczona pod wskazany adres. 
3. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
4. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Wykonawca, może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
6. Oferta musi odpowiadać treści postępowania ofertowego pod rygorem odrzucenia oferty. 
Informacje dodatkowe: 
1. Niedopuszczalna jest zmiana treści oferty w zakresie elementów podlegających ocenie. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyn na każdym 
jego etapie w szczególności, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
3. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 
 

 


