
ZAPYTANIE OFERTOWE

Włoszczowa, 02/12/2019
    

F.H.U. „RAFMAL” Rafał Orlikowski
ul. Przedborska 51
29-100 Włoszczowa

       

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup autobusu min. 23 miejsca siedzące
łącznie z kierowcą. 

1) Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu klasy A. 

Autobus będący przedmiotem zamówienia musi być:

- fabrycznie nowy,

- wolny od wad fizycznych i prawnych,

- nieużywany,

- wyprodukowany w 2019  roku.

Oferowany autobus  musi  być  kompletny,  wolny od wad konstrukcyjnych,  materiałowych

i  wykonawczych,  a  jego  parametry  techniczno-funkcyjne  nie  mogą  być  niższe  niż

przedstawione w załączonej specyfikacji do zapytania ofertowego.

2) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

1. Nazwę i adres Oferenta.

2. Opis parametrów dotyczących zapytania ofertowego.

3. Nazwę producenta, typ lub model przedmiotu zamówienia.

4. Wartość oferty netto oraz brutto.

5. Termin wykonania zamówienia w dniach.

6. Pieczątka imienna i/lub czytelny podpis Oferenta lub osoby go reprezentującej.



3) Kryteria oceny ofert:

1) Cena netto -  70 pkt.
2) Termin realizacji zamówienia. - 30 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Punktacja w ramach kryterium ceny netto przyznawana będzie jako iloraz wartości najtańszej

otrzymanej oferty i wartości danej oferty, pomnożonej przez wagę tego kryterium.

Sposób wyliczenia według wzoru:

PKT = (cena netto min. / cena netto oferty) * 70 pkt. 

Punktacja  w ramach kryterium terminu realizacji  przyznawana będzie jako iloraz  terminu

realizacji w dniach z danej oferty i terminu realizacji w dniach z najkorzystniejszej pod tym

względem oferty pomnożony przez wagę tego kryterium.

Sposób wyliczenia według wzoru:

PKT = (najkrótszy termin realizacji/ termin realizacji oferty) * 30 pkt

4)  Termin  płatności  za  zamówienie:  7  dni  od  otrzymania  zamówienia  na  podstawie
wystawionej faktury.

5) Termin składania ofert: data: 18/12/2019 

6) Miejsce i sposób składania ofert:

Oferta  powinna  być  sporządzona  w  formie  pisemnej  opatrzona  pieczątką  firmową,

posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez Oferenta. 

Ofertę  należy  złożyć  osobiście  lub  listownie  na  adres.  ul.  Przedborska  51,  29-100

Włoszczowa.

7) Warunki wykluczenia:

1)  Zamówienie  nie  może  zostać  udzielone  podmiotowi  powiązanemu  osobowo  lub

kapitałowo  z  zamawiającym.  Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się

wzajemne powiązania  między  zamawiającym lub osobami  upoważnionymi  do zaciągania

zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,

a wykonawcą, polegające w szczególności na:



a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,

pełnomocnika;

d)  pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa

w linii prostej;

e)  pozostawaniu  z  wykonawcą  w takim stosunku  prawnym  lub  faktycznym,  że  może  to

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

8) Odrzuceniu podlegają oferty:

1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

9) Zmiana umowy: 

Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  umowy,  w  przypadku,  gdy  nastąpi  zmiana

powszechnie  obowiązujących  przepisów prawa  w zakresie  mającym  wpływ  na  realizację

przedmiotu umowy.

Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  umowy  również,  w  przypadku  zaistnienia

okoliczności  spowodowanych  czynnikami  zewnętrznymi  np.  siła  wyższa  oraz  inne

okoliczności  zewnętrzne  mogące  mieć  wpływ  na  realizację  postanowień  umowy  np.

wydłużanie  realizacji  umowy  na  wniosek  Zamawiającego  z  przyczyn  niezależnych  od

Wykonawcy.

10) Załączniki:

1) Specyfikacja dotycząca zamówienia.
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
3) Formularz ofertowy.

Zamawiający  planuje  ubiegać  się  o  dofinansowanie  ze  środków Europejskiego  Funduszu

Morskiego i  Rybackiego  w ramach Programu Operacyjnego  „Rybactwo i  Morze”  na lata

2014  -2020  na  projekt,  który  obejmuje  przedmiot  zamówienia  określony  w  niniejszym

zapytaniu ofertowym.

…...........................................................
 (podpis zamawiającego)



Załącznik nr 1

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

 Autobus klasy A, przystosowany do przewozu 22 osób + kierowca,  min. 5  osób stojących.
 Kolor: Biały,
 Skrzynia: Manualna,
 Silnik: min. 160 KM,
 Norma spalania EURO 6,
 Boczny montaż foteli,
 Obcięcie nadkoli – max. 18 cm,
 Szyby duże podwójne,  
  Podwyższenie foteli na podeście od tylnych nadkoli do końca wnętrza pojazdu,
  Wykończenie podestów - kątownik al. z gumolitem,   
  Pogłębiony bagażnik pod tylną ławką -  komplet z kołem zapasowym,  
 Stopień wejścia: poszerzony,      
 Osłona dachowa klimatyzacji w kolorze nadwozia,    
 Klimatyzacja dachowa min.7,5 kW, centralny wylot,
 Listwy led na suficie, w środku półki lampy led, oświetlenia podestów lampami led,
  instalacja do tablicy kierunkowej i lampka led przy szybie przedniej,  instalacja elektryczna

do  kasy fiskalnej,    
 ilość foteli: 22 szt wyposażone w pasy bezpieczeństwa,
 środek  tkanina   +  eko  skóra  czarna  gładka   lamówka,  rączka  od  przejścia,  materiały

wytrzymałe, lekko zmywalne,w odcieniach szarości,
 radioodtwarzacz z UBS fabryczny, min. 4 szt. głośniki,  
 tapicerka wnętrza: eko skóra szara, wykładzina antypoślizgowa na podłogę,
 orurowanie wnętrza poręczami niezbędnymi przeznczonymi dla miejsc stojących, 
 poręcz przystosowana pod kasę fiskalną,
  przegroda za kierownicą: rura stalowa z szyba.                  

                 



 Załącznik nr 2 

......................................................... 
        (pieczątka Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE  
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 
Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo

lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem

i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  Wykonawcy  a  Wykonawcą,  polegające

w szczególności na: 

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

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,

pełnomocnika, 

 d)  pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego

stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

                                                                     …………………………………………….………
                                                                                         podpis osoby upoważnionej 




