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Zaproszenie do szacowania cen. 

1. Wstęp. 

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (dalej Fundacja) lub FPPP została na mocy Ustawy 
z dnia 17 stycznia 2019 roku o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Fundatorem jest Skarb 
Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.  

Fundacja powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku 
przemysłu 4.0. Fundacja wspiera: procesy transformacji cyfrowej, wdrażanie cyfrowych 
produktów i usług, wdrażanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru 
m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, 
wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa. 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.przemyslprzyszlosci.gov.pl 

2. Przedmiot zapytania.  

W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej na długoterminowym najmie samochodów 
osobowych, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, 
ul. Malczewskiego 24, zwraca się̨ z prośbą̨ o wstępną wycenę̨ usługi.  

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny, jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

Celem niniejszego zapytania jest ustalenie szacunkowej ceny za realizację usługi o wymaganiach 
opisanych poniżej. Uzyskane odpowiedzi nie będą stanowiły podstawy do wyboru 
wykonawcy. Będą one jedynie podstawą do ustalenia budżetu jakim musi dysponować 
Zamawiający w celu realizacji tego zadania. 

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług najmu długoterminowego dwóch 
samochodów osobowych.   

Do szacowania kosztów najmu należy przyjąć następujące parametry: 

a. Czas trwania umowy    – 36 miesięcy  

b. Czas trwania gwarancji  - 36 miesięcy 

c. Limit kilometrów rocznie   – 40 000 na jeden samochód.  

d. Wartość wpłaty własnej  - 10 % wartości 

e. Samochody muszą być fabrycznie nowe (zarejestrowane)  

f. Fundacja nie przewiduje wykupu samochodów po okresie wynajmu.  

Koszty miesięcznego wynajmu muszą zawierać: 

a. Koszty okresowych badań technicznych rejestracyjnych oraz 
serwisowych/gwarancyjnych wymaganych przez producenta, przez cały okres trwania 
umowy. 

b. Koszty ubezpieczenia OC, AC i Assistance przez cały okres trwania umowy. 

c. Koszt kompletu opon zimowych i letnich.  
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3. Parametry techniczne. 

LP Segment i klasa samochodu  

Wg standardów europejskich - segment D, klasa 
średnia. Przykładowi producenci i modele 
samochodów - Ford Mondeo, Hyundai i40, Mazda 
6, Opel Insignia, Peugeot 508, Škoda Superb, VW 
Passat, Toyota Avensis 

1 Typ nadwozia Sedan, 5 drzwiowy 

2 Rodzaj paliwa Olej napędowy 

3 Pojemność silnika  Minimum 1968 cm. sześc. 

4 Liczba cylindrów  Co najmniej 4 

5 Moment obrotowy  Co najmniej 400,0 Nm / 1 750 - 3 500 1/min 

6 Moc Co najmniej 145 kW 

7 
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 
(deklaracja producenta) 

Maksymalnie 6,0 litrów 

8 Długość  Co najmniej 4868 mm 

9 Szerokość Co najmniej 1862 mm 

10 Wysokość  Co najmniej 1500 mm 

11 Rozstaw osi Co najmniej 2835 mm 

12 Rozstaw kół przednich/tylnych Co najmniej 1 585 / 1 572 mm  

13 Średnica zawracania  Maksymalnie 11,7 m 

14 
Pojemność bagażnika (wartości 
minimalne i maksymalne) 

Minimalnie 625/ 1760l  

15 Masa własna z kierowcą Co najmniej 1833 kg   

16 Ładowność (z kierowcą) Co najmniej 682 kg 

17 Dopuszczalna masa całkowita Co najmniej 2259 kg 

18 Maksymalna prędkość Co najmniej 235 km/h 

19 Przyspieszenie od 0 do 100 km/h Co najmniej 7,2 sekund 

20 Pojemność zbiornika paliwa Co najmniej 65 litry 

21 Napęd Na 4 koła 

22 Skrzynia biegów 
Automatyczna, co najmniej 7 stopniowa, 
dwusprzęgłowa 

23 Emisja CO2 - cykl mieszany (g/km) Maksymalnie 159 

4. Minimalne wymagane wyposażenie. 

1 Obręcze kół ze stopów lekkich co najmniej 19" 

2 Lakier metalizowany lub perłowy 

3 Wnętrze – kolor czarny, zewnętrze – kolor czarny lub odcienie ciemnego szarego 

4 Materiał obiciowy siedzeń – alkantara, skóra lub alkantara ze skórą 
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5 Elektrycznie sterowane fotele z przodu, kierowcy z funkcją pamięci dla kierowcy 

6 Zapasowe koło stalowe dojazdowe, podnośnik, klucz, bez zestawu naprawczego  

7 Bez kluczykowy system obsługi samochodu z alarmem  

8 
Skórzana dwuramienna wielofunkcyjna kierownica z obsługą co najmniej radia oraz 
telefonu 

9 Aktywny tempomat do co najmniej 210 km/h z ogranicznikiem prędkości  

10 Funkcja rozpoznawania znaków drogowych 

11 Progresywny układ kierowniczy 

12 Podgrzewana przednia szyba 

13 Automatyczna klimatyzacja trójstrefowa z regulacja ̨ elektroniczną 

14 
Czołowe i boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne, poduszka 
chroniąca kolana kierowcy 

15 Czujnik deszczu 

16 Czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu 

17 Funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej 

18 System wykrywający zmęczenie 

19 Elektromechaniczny hamulec postojowy  

20 Zestaw głośnomówiący Bluetooth 

21 Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika 

22 FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania 

23 LANE ASSIST – utrzymanie pasa ruchu 

24 Kamery, co najmniej jedna - cofania 

25 Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu 

26 System LIGHT ASSIST (COMING HOME, LEAVING HOME)  

27 Pakiet oświetlenia wnętrza AMBIENTE 

28 Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby 

29 SIDE ASSIST z funkcją REAR TRAFFIC ALERT (co najmniej sygnał świetlny) 

30 System nagłośnienia co najmniej 12 głośników 

31 Spryskiwacze reflektorów przednich 

32 
System nawigacji z mapą Europy 3D, zapewnienie aktualizacji bezpłatnie przez cały 
okres umowy  

33 
Komputer pokładowy sterowany poprzez kolorowy ekran dotykowy co najmniej 9,2”, 
WLAN, obsługa głosowa, radio internetowe.  

34 Zawieszenie adaptacyjne  

35 
Wbudowana i aktywna obsługa aplikacji Android Auto oraz Apple Car na wyświetlaczu 
komputera pokładowego 

36 Wzmacnianie sygnału GSM wraz ładowaniem indukcyjnym dla smartfona 
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37 Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne z czujnikiem deszczu  

38 Dywaniki tekstylne (dwa z przodu i dwa z tyłu) 

39 Elektrycznie sterowana regulacja odcinka lędźwiowego w przednich fotelach 

40 Podgrzewane fotele przednie 

41 Podłokietnik z przodu  

42 Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne z funkcją  

43 Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów 

44 Reflektory główne Matrix LED 

45 Tylne światła LED  

46 Opony zimowe i letnie w klasie premium. 

5. Terminy dotyczące niniejszego zaproszenia.  

Prosimy o wypełnienie załączonego do niniejszego zaproszenia Formularza Szacowania Ceny 
i odesłanie mailem na adres zamowienia@fppp.gov.pl w terminie do 27.01.2021 r. godz. 12:00. 
prosimy o umieszczenie w tytule emaila „Odpowiedź na zapytanie – najem samochodów”. 

Osobą kontaktową w zakresie pytań merytorycznych do niniejszego zaproszenia jest Paweł 
Jachyra, tel. +48 607 145 886, email: pawel.jachyra@fppp.gov.pl  

 
Załącznik do niniejszego zaproszenia – Formularz szacowania cen.  
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