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          PR.272.9.2011 
 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych 
w Szydłowcu” 
 
 
Informuję, Ŝe w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania - wyboru oferty, 
Powiat Szydłowiecki zawarł z Wykonawcą – „AMD” AUTO CENTRUM Sp. z o.o., ul. 
Wernera 59, 26-601 Radom umowę na wykonanie zamówienia o nazwie ,,Zakup samochodu 
dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu”. 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych 

w Szydłowcu. 
1) Samochód osobowy o nadwoziu wielozadaniowym 
2) Silnik benzynowy o pojemności  nie większej niŜ 1.4 l o mocy nie mniejszej niŜ 85 KM 

z instalacją gazową LPG objętą gwarancją fabryczną. 
3) Gwarancja obejmująca: 

a) Silnik – minimum 2 lata 
b) Powłoka lakiernicza – minimum 3 lata 
c) Perforacja nadwozia – minimum 12 lat  

4) WYPOSAśENIE: 
a) WyposaŜenie samochodu  

- Kolor srebrny, metalizowany 
- Relingi dachowe 
- Lakierowane lusterka i klamki zewnętrzne samochodu 
- Listwy boczne 
- Aluminiowe obręcze kół z oponami letnimi 15 cali 
- Stalowe obręcze kół z oponami zimowymi 15 cali + osłony /kołpaki/ 
- Koło zapasowe stalowe 
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości 
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach 
- Wspomaganie układu kierowniczego 
- Komputer pokładowy z wyświetlaczem wielofunkcyjnym w desce rozdzielczej 

z licznikiem dziennego przebiegu kilometrów 
- Gniazdo 12V wewnątrz samochodu 
- Klimatyzacja 
- Czujniki parkowania - tył 
- Instalacja radiowa z radiem fabrycznym /CD, MP3/ 
- Poduszki  powietrzne czołowe /przednie/ oraz boczne - kierowcy i pasaŜera 
- System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania /ABS/ 
- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz  zagłówki z regulacją wysokości z przodu 

i tyłu auta,  regulacja wysokości mocowania i pirotechniczne napinacze pasów 
bezpieczeństwa z przodu auta. 

- Immobiliser 
- Zdalnie sterowany centralny zamek 
- Elektrycznie sterowane szyby boczne /przód/ 



- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne 
- Sygnalizacja niewyłączonych świateł /dźwiękowa/ 
- Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasaŜera 
- Dywaniki 
Oferta wykonawcy została wybrana, poniewaŜ spośród nie podlegających odrzuceniu 

ofert, w toku oceny uzyskała najwyŜszą liczbę punktów (100,00 pkt).  
Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym 

brutto w wysokości 49 490,00 zł. 
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