
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W ZOCHCINKU 

 

Znak sprawy:  ZP.26.7.2017 

Zochcinek, dnia 01 sierpnia 2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

„Dostawa fabrycznie nowego, 9 osobowego samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym 

do przewozu osoby na wózku inwalidzkim”  

 
postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015  r. poz. 2164) - Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 pkt 8) 

w trybie zapytania ofertowego  

 

 

I. Zamawiający: 

Powiat Opatowski –  

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 

Zochcinek 42 

27-500 Opatów 

REGON: 000302528 

e-mail: dps@zochcinek.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego, 9 osobowego samochodu do 

przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do 

przewozu osoby na wózku inwalidzkim”. 

2. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia 

zawierają: 

 „Opis przedmiotu zamówienia”  -  stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,  

 wzór umowy  -  stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 
 

3. Wspólny Słownik zamówień ( CPV): 

34115200-8  Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób  

 

III. Inne istotne warunki zamówienia: 

1. Siedziba serwisu, w którym będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne i inne musi 

znajdować się na terenie województwa świętokrzyskiego. 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowy odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

3. Płatność za przedmiot umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, 

w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu. 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

1. Termin wykonania zamówienia do dnia 30 listopada 2017 roku 

2. Odbiór samochodu w siedzibie (salonie) Wykonawcy. Jeżeli siedzibą Wykonawcy, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie znajdowała się w odległości 
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większej niż 100 km do siedziby Zamawiającego, Wykonawca dostarczy przedmiot 

zamówienia na własny koszt. 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty w ofercie: 

1. Warunki udziału w postępowaniu: 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie stawia 

szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca 

potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenia oświadczenia. 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia 

szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca 

potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

2. Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty – Załącznik nr 2 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji 

o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

VI. Kryteria oceny ofert: 

1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są: 

cena brutto za wykonanie zamówienia   (C)  –  z wagą  100 % 

 

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 

 

                         C min. 

              C =  ------------  x 100                             

                         C bad. 

gdzie: 

C       – ilość punktów oferty badanej 

C min.  – cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu  

C bad.  – cena oferty badanej  

 

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 100 punktów. 

 

VII. Sposób przygotowania oferty: 

 

1. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 

zapytania. 

2. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną 

techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 
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3. Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według 

obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu 

zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny. 

4. Wszystkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane 

przez osobę podpisującą ofertę. 

5. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz 

naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego. 

6. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za 

zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie 

wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć 

w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertą. 

8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną 

całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób 

uniemożliwiający ich samoczynną dekompletacje. 

9. Opakowanie oferty 

1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym 

opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty 

przed upływem terminu składania ofert. 

2) Opakowanie musi zostać opatrzone: 

- adresem Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 

Zochcinek 42, 27-500 Opatów 

- napisem: 
„Oferta na dostawę fabrycznie nowego, 9 osobowego 

samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,             

w tym z jednym miejscem przystosowanym do  

przewozu osoby na wózku inwalidzkim” 

- adresem Wykonawcy: 

(DOPUSZCZA SIĘ 

ODCISK STEMPLA) 

imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym 

adresem (siedzibą), numerem telefonu i faksu 

lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji  

wpływającej do Zamawiającego. 

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert pocztą elektroniczną na adres e-mail 

Zamawiającego: dps@zochcinek.pl 

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 

Zochcinek 42, 27-500 Opatów 

      Sekretariat 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 08 września 2017 r. o godz. 10:00 

Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone.  

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 

Zochcinek 42, 27-500 Opatów 

w dniu 08 września 2017 r. o godz. 10:30 Otwarcie ofert jest jawne. 
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4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

IX. Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn 

oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą. 

2. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia 

zamówienia. 

 

X. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 

Norbert Staniszewski tel. 669 909 519 

 

XI. Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 – wzór umowy 

 

 

 

 

p.o. Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej 

w Zochcinku 
/-/ Jarosław Basak 

 


