
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 03.12.2018. 

 

 

na dostawę samochodu „brygadówka” – 7 osobowego na potrzeby  

Centrum Integracji Społecznej w Rowach 

 w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na lata 2017 – 2020  

z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Centrum. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rowy, dnia 03.12.2018 r. 

Stowarzyszenie Horyzont 

Ul. Jaracza 9 

76-200 Słupsk         

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Stowarzyszenie Horyzont 

 

zaprasza do składania ofert na: 

dostawę samochodu „brygadówka” – 7 osobowego na potrzeby  

Centrum Integracji Społecznej w Rowach 

 w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na lata 2017 – 2020  

z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Centrum. 

 

 

SPIS TREŚCI  

Rozdział. Nazwa rozdziału.       

I  Informacje ogólne.       

II  Przedmiot zapytania    

III  Termin związania ofertą.       

IV  Opis sposobu przygotowania ofert.     

V  Sposób i termin złożenia ofert.      

VI  Informacje na temat zakresu wykluczenia. 

  

 

 

ROZDZIAŁ I. 

INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Dostawa przedmiotu zapytania ofertowego nie podlega przepisom ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Zamawiający” – należy przez to 

rozumieć Stowarzyszenie Horyzont, ul Jaracza 9, 76-200 Słupsk   

3. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Wykonawca” – należy przez to 

rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która składa ofertę w odpowiedzi na 

niniejsze zapytanie ofertowe. 

4. Pod rygorem odrzucenia oferty, treść oferty musi odpowiadać treści 

Zapytania ofertowego, w szczególności przedmiot oferty musi spełniać 



 

warunki określone w rozdziale 2, zaś sama oferta musi zawierać elementy 

określone w załączniku nr 1.  

5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty.  

6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez wyboru 

żadnej z ofert i bez podawania przyczyny, co nie będzie stanowiło podstawy 

do roszczeń Wykonawcy związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

7. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

8. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze: 

 

Lp. Kryterium Waga Oznaczenie/skrót 

1) Cena brutto 50 % C 

2) 
Pojemność bagażnika  

25 % PB 

3) Termin wydania pojazdu 25 % W 

 

1)  Cena  brutto - waga 50 % 

Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z 

następującym wzorem: 

C = (Cm/Cb) x 50% x 100 pkt 

C – Cena brutto 

Cm – Cena minimalna 

Cb – Cena badana 

 

2)  Pojemność bagażnika - waga 25% 

Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z 

następującym wzorem: 

Pojazd o największej pojemności uzyska 100 pkt, każdy kolejny o 10 punktów mniej. 

PB = (PBo/PBmax ) x 25% x 100 pkt 

PB – Pojemność bagażnika przy rozłożonych siedzeniach 

PBo – Ilość punktów badanej oferty 

PBmax – Największa ilość punktów 

 

3) Termin wydania pojazdu – waga 25% 

Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z 

następującym wzorem: 

W = [(Wo/Wmax) x 25%] x 100 

W – Termin wydania pojazdu 

Wo – Liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium termin wydania 

 pojazdu 



 

Wmax – największa liczba punktów przyznana w kryterium termin wydania pojazdu 

 

Punkty przyznawane będą za następujące terminy wydania pojazdu: 

Dzień podpisania umowy – do 5 dni od dnia podpisania umowy – 10 pkt 

Od 6 dnia do 2 tygodni od dnia podpisania umowy – 7 pkt 

Od 2 tygodni do miesiąca od dnia podpisania umowy – 5 pkt 

Powyżej miesiąca od dnia podpisania umowy – 0 pkt 

 

4) Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma największą 

liczbę punktów stanowiących sumę punktów uzyskanych w poszczególnych 

w/w kryteriach. Maksymalna ilość punktów przyznana jednej ofercie wynosi 

100 pkt. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

 

9. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym       

a także wykazującej istnienie konfliktu interesów (Rozdział VII niniejszego 

zapytania) spowoduje odrzucenie oferty.  

10. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych. 

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się    

z Wykonawcami jest Witosława Pokorska – tel. 606 993 417 e-mail 

w.pokorska@horyzont.slupsk.pl 

 

ROZDZIAŁ II. 

PRZEDMIOT ZAPYTANIA 

1) Przedmiotem  zamówienia jest samochód dostawczy „brygadówka” 

przystosowany do przewożenia co najmniej 7 osób i towarów o większych 

gabarytach, spełniający poniższe wymagania: 

1.1. waga do 3,5 tony, 

1.2. manualna skrzynia biegów, 

1.3. klimatyzacja 

1.4. co najmniej po jednej poduszce powietrznej dla kierowcy i pasażera   

     obok kierowcy, 

1.5. radio fabryczne, 

1.6. moc silnika co najmniej 130-180 koni mechanicznych, 

1.7. pojemność silnika : 2300 -3000cm3 

1.8. przebieg: max.130tyś. 

1.9. rodzaj paliwa: diesel, 

1.10. immobiliser w obu kluczykach fabrycznych, 

1.11. komplet opon zimowych i letnich, 

1.12. komplet dywaników, 

 



 

1.13. ABS, ASR, 

1.14. zamontowany hak  

1.15. gwarancja minimum 12 m-ce na wszystkie elementy wskazane                            

     w formularzu ofertowym,  

1.16. istnienie autoryzowanego serwisu sprzedawanego pojazdu na terenie   

     miasta Słupsk lub w miejscowości oddalonej do 150 km od granic  

     administracyjnych gminy Ustka,  

1.17. pojazd powinien mieć wyposażenie zapewniające jego prawidłową                         

     i bezpieczną eksploatację oraz posiadać dokumentację dopuszczającą  

     go do ruchu drogowego,  

1.18. termin wydania pojazdu do dnia 31.12.2018 r. 

2) Zaproponowany samochód nie musi być fabrycznie nowy, dopuszcza się 

możliwość zaoferowania pojazdów demonstracyjnych i/lub nie starszy niż z 2016 

rocznika. Samochód demonstracyjny i/lub nie starszy niż z 2016 rocznika, nie 

może mieć większego przebiegu niż 130.000 km.  

3) Odbiór przedmiotu umowy będzie odbywał się na terenie miasta Słupsk lub                  

w miejscowości oddalonej do 150 km od granic administracyjnych gminy Ustka. 

4) Kod CPV - 34130000-7 Pojazdy silnikowe do transportu towarów 

 

ROZDZIAŁ III. 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

 

ROZDZIAŁ IV. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem ofertowym, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Sposób przygotowania oferty: 

Oferta powinna zawierać dokładną specyfikację pojazdu (potwierdzającą 

spełnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia), cenę netto i brutto, 

termin udostępniania pojazdu oraz oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 

30 dni od dnia upływu terminu składania ofert 

3. Ofertę sporządzić należy pisemnie i dostarczyć pod adres:  

Stowarzyszenie Horyzont (dot.CIS Rowy) 

Ul. Jaracza, 9 76-200 Słupsk 

4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku 

polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

5. Zaoferowane ceny jednostkowe muszą być wyrażone jako ceny netto i brutto                

w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty               

i obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

6. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  



 

7. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące 

integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez upoważnionego 

Przedstawiciela lub Przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z wpisem w 

odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym w 

imieniu Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ V. 

SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 

 Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym. 

 Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Stowarzyszenie Horyzont (dot. CIS 

Rowy) ul. Jaracza 9, 76-200 Słupsk (w godzinach od 7.30 do 14.30) w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2018r., do godz. 14.30 osobiście, 

pocztą lub przesyłką kurierską z dopiskiem „Oferta na dostawę samochodu – CIS 

Rowy”. 

 Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do 

kierującego ofertę. 

  Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się    

z Wykonawcami jest Witosława Pokorska – tel. 606 993 417 e-mail 

w.pokorska@horyzont.slupsk.pl 

 

ROZDZIAŁ VI. 

INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone 

podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi  czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a 

Wykonawcą, polegające                      w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta 

lub pełnomocnika, 

4) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 



 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowi: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z wykazem asortymentu 

 

Uprasza się Wykonawców o załączenie do oferty katalogów zaoferowanych 

samochodów, w których zaznaczone będzie oferowane wyposażenie oraz parametry 

oferowanej wersji samochodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 03.12.2018r. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający:   

Stowarzyszenie Horyzont 

Ul. Jaracza 9 

76-200 Słupsk 

 

Wykonawca1:  ........................................................................................... 

             ............................................................................................ 

             NIP:  ................................................................................... 

                       Osoba do kontaktu:…………………………………………... 

                       Tel:...................................................................................... 

                       E-mail:…………………………………………………………. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2018.r. na dostawę samochodu 

„brygadówka” – 7 osobowego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w 

Rowach w ramach projektu Wojewódzkiego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2017 – 2020  

z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Centrum. 

 

Marka samochodu: …...........................................………………………... 

 

Rocznik …......................... 

 

Przebieg …...............……. 

 

Cena netto 

………………………… (słownie: …………………………………….............................) 

VAT …....... % 

Cena brutto 

………………………… (słownie: ………………………………………...........................) 

 

Termin dostawy: 

□ Dzień podpisania umowy – do 5 dni od dnia podpisania umowy – 10 pkt 

□ Od 6 dnia do 2 tygodni od dnia podpisania umowy – 7 pkt 

□ Od 2 tygodni do miesiąca od dnia podpisania umowy – 5 pkt 

□ Powyżej miesiąca od dnia podpisania umowy – 0 pkt 

 

                                                 
1  Pełna nazwa Wykonawcy i adres siedziby 



 

Autoryzowany punkt serwisowy znajduje się pod 

adresem........…………………………………………………………………………………

………………...………………………………….., w odległości …………. od granic 

gminy Ustka. 

 

 

Adres odbioru pojazdu …..................…………………………………………………….. 

 

1.  Oświadczam, że: 

1) zadeklarowana cena brutto zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania 

niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami zapytania, 

2) zapoznałem się z treścią zapytania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz 

do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 

3) zobowiązuję się do realizacji niniejszego zamówienia z należytą starannością w 

pełnej zgodności z przepisami prawa w tym zakresie. 

 

2. Oświadczam, że pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie występują 

powiązania kapitałowe lub osobowe, przez które rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta 

lub pełnomocnika, 

4) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na związanie ofertą przez okres 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert 

 

4. Oświadczam, iż zastrzegam / nie zastrzegam2 w odniesieniu do informacji 

zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżeniu podlegają 

następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

 

                                                 
2  Niepotrzebne skreślić 



 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są 

oświadczenia, dokumenty i załączniki w postaci: 

 

(1)  upoważnienie do podpisania oferty, 

(2)  dokument potwierdzający sposób reprezentacji Wykonawcy, 

(3)  specyfikacja techniczna pojazdu. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………... 

(podpis uprawnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy wraz z pieczątką imienną) 

 

 

 

   ……………………………………………………………...                                  

(data i pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 


