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ROZEZNANIE CENOWE 

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 

wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych 

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. 
Rozeznanie cenowe  może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu 
rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie 
wobec Wnioskującego. 

Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe. 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie  możliwych warunków  wykonania opisanego przedmiotu zamówienia 

pn.:  

„Dostawa nowych pojazdów elektrycznych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” 

 

Zadanie nr 1 – „Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego wolnobieżnego 

pasażerskiego” 

Zadanie nr 2 – „Zakup i dostawa fabrycznie nowego quada elektrycznego” 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dostawy fabrycznie nowych pojazdów elektrycznych, pojazdu 

wolnobieżnego bez homologacji oraz quada elektrycznego. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadanie wymienione w 

zamówieniu. 

 

II. Istotne warunki zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dostawy fabrycznie nowego pojazdu wolnobieżnego 

elektrycznego pasażerskiego ze wskazanym przez Zamawiającego dodatkowym osprzętem, oraz quada 

elektrycznego. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wraz z udzieleniem 

fabrycznej gwarancji na zamówiony pojazd. 

3. Miejsce dostawy – 41-800 Zabrze, ul. Wolności 410, 

4. Gwarancja minimum 24 miesiące na pojazd i akumulatory. 

 

III. Szczegółowy zakres  i  charakterystyka zamówienia: 

    Zadanie nr 1 – „Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego wolnobieżnego 

pasażerskiego” 

   - Silnik elektryczny 

- Liczba miejsc siedzących z kierowcą 14 

- skrzynia biegów automatyczna 



- zawieszenie: resory piórowe, amortyzatory 

- dach nad wszystkimi miejscami siedzącymi 

 

  - pełne oświetlenie umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych, sygnał      

dźwiękowy 

- wskaźnik stanu baterii, prędkości, świateł 

- czas ładowania do 12 h 

- ładowarka automatyczna zewnętrzna 

- możliwość ładowania w gniazdku 230V i 400V 

- dokumentacja techniczna i certyfikat zgodności 

- kurtyny boczne zapinane do konstrukcji pojazdu, szybki montaż i demontaż 

 (chroniące przed deszczem, wiatrem) 

 

 
 

  Wszelkie koszty związane z uzyskaniem pojazdu oraz jego transportem ponosi Wykonawca. 

 

Zadanie nr 2 – „Zakup i dostawa fabrycznie nowego quada elektrycznego” 

- silnik elektryczny o mocy nominalnej minimum 1250 W 

- akumulator minimum 1200 Wh 

- Wymiary: Długość maximum 190 cm, Szerokość maximum 116 cm, Wysokość maximum 

130 cm 

- zasięg minimum 35 km 

- hamulce tarczowe przód i tył 

- czas ładowania maximum 10 h 

- amortyzacja przód i tył 

- kąta nachylenie terenu minimum 20 stopni 

- Maksymalne obciążenie – minimum 100 kg 

- możliwość ładowania w gniazdku 230V lub 400V 

- hak  
 

  Wszelkie koszty związane z uzyskaniem pojazdu oraz jego transportem ponosi Wykonawca. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia, którego dotyczy rozeznanie:  

Nie później niż do 15.12.2021r. 

 

V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z podmiotem, który w odpowiedzi na rozeznanie 

przedstawi najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.  

 

Za najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia zamawiający uzna: spełnienie wszystkich oczekiwanych 

warunków realizacji zamówienia oraz najniższe wynagrodzenie za jego wykonanie. 

VI. Termin złożenia  odpowiedzi na rozeznanie: 

Odpowiedź należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 24.11.2021 r. 



 

VII. Ochrona danych osobowych:  

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby 

przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych 

osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry 

wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem 

Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa 

Agricoli 2  w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona 

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego 

procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania 

obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. 

 Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, 

przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 

RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu 

przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W 

zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia 

danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną 

prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków 

organu zarządzającego będących osobami fizycznymi 

Odpowiedź prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, drogą mailową na adres: 

oferty@muzeumgornictwa.pl 

 

Sprawę prowadzi: Piotr Szołtysek, tel. Kom.: +48 530 686 772 

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK/NIE 

 

Załączniki: 

- zał. 1 – formularz ofertowy 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie     Podpis kierownika działu: 

postępowania: 
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