
 

 

 

 
 

Poznań  10.09.2020 r. 

ROZEZNIANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

I. Postanowienia wstępne: 

              Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu pn. „Środowiskowe Centrum   

              Zdrowie Psychicznego Poznań PÓŁNOC”  w ramach działania 7.2 .: Usługi Społeczne i zdrowotne.  

              Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

              Celem projektu jest  deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie  

              ŚCZP dla  dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym 

              lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego.  

 

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia: 

              Termedia sp. z o.o.  

              NIP: 7780116376 

              REGON: 632423323 

              KRS: 0000172109 

              strona www:  www.termedia.pl, www.sczp-poznanpolnoc.pl 

 

III. Przedmiot zamówienia 

 

              Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest: 

               Samochód osobowy. 

                Segment A  

 

• Rok produkcji              2020 

• Pojemność skokowa    od 900 cm3 do 1400 cm3 

• Rodzaj paliwa               benzyna 

• Moc                               60 KM -120 KM 

• Skrzynia biegów           manualna 

• Napęd                            koła przednie 

• Typ                                hatchback 

• Liczba drzwi                  5 

• Liczba miejsc                 4-5 

• Kolor                              biały, srebrny, szary – do uzgodnienia 

• Faktura VAT                 TAK 

• Bezwypadkowy             TAK 

• Kraj pochodzenia          POLSKA 

• Stan                                nowy 

         Wyposażenie 

• ABS  

• Bluetooth  

• Elektryczne szyby przednie  

• Immobilizer  

• Klimatyzacja manualna  

• ESP (stabilizacja toru jazdy)  

• Radio fabryczne  

• Koło zapasowe (dojazdowe) 

• Gniazdo USB  

• Wielofunkcyjna kierownica  

• Poduszka powietrzna kierowcy i  pasażera  

• Światła do jazdy dziennej  

http://www.termedia.pl/


 

 

 

 
• Wspomaganie kierownicy 

• Czujniki parkowania przód 

 

Oczekiwane w pakiecie:  

• komplet opon zimowych    

• pakiet ubezpieczenia OC i AC  

• pierwszy przegląd - gratis 

Termin dostawy: do 30 października 2020 r.  

Dopuszczalne jest zaoferowanie innych równoważnych produktów. 

Przez towary równoważne Zamawiający ma na myśli produkty ujęte w Zapytaniu, zawierające 

w swojej treści lub zawierające funkcje lub cechy, co najmniej takie same jak materiały i produkty 

wskazane przez Zamawiającego lub równoważne w zakresie swojej funkcjonalności. W przypadku, 

gdy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, handlowe,  pochodzenie, 

należy uznać, iż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają one charakter przykładowy 

a ich określenie ma na celu wskazanie oczekiwanych parametrów technicznych, przy czym zamawiający 

dopuszcza składanie ofert równoważnych. 

 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Oszacowana wartość przedmiotu zamówienia powinna zostać przedstawiona w formie 

wypełnionego formularza wyceny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1. 

2. Oszacowaną wartość zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

 s.czarnecki@sczp-poznanpolnoc.pl   do dnia  17.09.2020 r.  

Osoba upoważniona do kontaktu:    Sławomir Czarnecki - 512 027 373  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Szacowania wartości zamówienia z dnia …………………………….. 



 

 

 

 
 

FORMULARZ WYCENY 

NAZWA 

PODMIOTU: 

 

ADRES 

PODMIOTU/ 

NR TELEFONU 

OFERENTA/ NR 

NIP 

 

 

PRZEDMIOT 

SZACOWANIA: 

 

 

 
PRZEDMIOT 

SZACOWANIA 

OFEROWANA CENA 

NETTO 

OFEROWANA 

CENA BRUTTO 

UWAGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwy termin dostarczenia przedmiotu 

zamówienia 

Do  ……………. dni 

Możliwy termin gwarancji przedmiotu 

zamówienia 

Do ……………….miesięcy 

DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA WYCENY: …………………………………… 

PODPIS OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTACJI FIRMY ZGODNIE Z KRS LUB CEIDG: 

 

 

 

PIECZĘĆ FIRMOWA: 

 

 


