
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2021 

Dostawa samochodu dostawczego  
 
 

Termin składania ofert: 
26.11.2021 r. do godz. 900 
 
Miejsce i sposób składania ofert oraz forma jej przygotowania: 
Oferta powinna zostad złożona osobiście (w dni powszednie od 9:00 do 15:00), listownie, 
przesyłką kurierską na adres korespondencyjny zamawiającego:  
COOTEK Jolanta Mieszkowska 
87-890 Lubraniec 
Lubraniec Parcele 59 
(decyduje data i godzina wpływu oferty do zamawiającego): 
 
Forma Oferty: 
Ofertę należy przygotowad w języku polskim, na formularzu ofertowym.  
Złożona oferta powinna byd opatrzona podpisem wykonawcy i zawierad co najmniej: 
o nazwę i adres wykonawcy oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu; 
o datę sporządzenia; 
o opis przedmiotu zamówienia nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w 

zapytaniu; 
o wartośd oferty wyrażoną w PLN (cena netto oraz brutto) ; 
o termin ważności oferty; 
o termin płatności; 
o termin realizacji zamówienia (w dniach); 
o okres gwarancji i serwisu (w miesiącach) 
o podpis osoby upoważnionej do reprezentowania, 
o oferta musi zawierad wszystkie informacje, które podlegają ocenie w ramach 

kryteriów oceny, 
o oferta powinna zawierad wszelkie dodatkowe informacje, które nie zostały wskazane, 

a które w opinii wykonawcy, mogą byd istotne z punktu widzenia realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę obejmującą wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert częściowych. W przypadku złożenia oferty niezgodnie z powyższymi 
wymaganiami lub po upływie terminu składania ofert lub niekompletnej, w szczególności 
niezawierającej wymaganych informacji, oświadczeo lub dokumentów, zamawiający ofertę 
odrzuci, jako ofertę niezgodną z treścią zapytania ofertowego. 
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 
 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 
Krzysztof Mieszkowski 
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 
663201581 



Miejsce realizacji zamówienia: 
Województwo: kujawsko-pomorskie  
Powiat: włocławski  
Miejscowośd: Lubraniec Parcele 

Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego o specyfikacji: 

 
Wymogi techniczne: 

 samochód dostawczy o ład. całkowitej do 3,5t 

 typ nadwozia: Furgon 

 skrzynia biegów manualna 

 paliwo: Diesel 
Warunki dodatkowe samochodu: 

 wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku; 

 bezwypadkowy; 

 w pełni sprawny technicznie i mechanicznie; 

 z aktualnym badaniem technicznym; 

 zarejestrowany w Polsce; 

 pełna dokumentacja pojazdu gwarantująca jego pochodzenie i przebieg 

 kolor nadwozia biały; 

 nie mniej niż 5 drzwi (boczne i tylne), 

 objętośd użytkowa nie mniej niż 10m3; 

 długośd użytkowa wewnętrzna nie mniej niż 3000 mm 

 gwarancja sprzedawcy minimum 6 miesięcy od dnia przekazania pojazdu; 
 przegląd kontrolno serwisowy pojazdu przed dostawą na koszt wykonawcy. 

 

Harmonogram realizacji zamówienia: 
Przedmiot zamówienia winien byd zrealizowany w zakładzie zamawiającego do dnia 12 
grudnia 2021 roku, przy czym zamawiający dopuszcza możliwośd wcześniejszej realizacji.  
 
Załączniki: 
Formularz ofertowy 
Oświadczenie o braku powiązao 
 
Dodatkowe warunki: 

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  Za termin złożenia oferty rozumie 
się dzieo wpływu oferty do zamawiającego pod adres wskazany w niniejszym 
zapytaniu. 

2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy; 
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych; 
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych; 
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją 

ofertę; 
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może zwracad się do wykonawców w celu 

złożenia wyjaśnieo dotyczących treści złożonych ofert oraz przedłożenia dokumentów, 
potwierdzających prawdziwośd informacji podanych w oświadczeniach; 

7. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności oferty, zamawiający może zwrócid się do 
wykonawcy o jego przedłużenie, 

8. Wykonawca poprzez złożenie oferty, akceptuje wszystkie warunki postępowania 
wskazane w niniejszym zapytaniu. 



9. Wynagrodzenie zostanie uregulowane w formie przelewu bankowego na konto 
wykonawcy wskazane w umowie. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwośd udzielania zaliczek. 
 
Warunki zmiany umowy: 
Jest możliwe dokonywanie zmian umowy oraz dokonywanie istotnych zmian postanowieo w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w 
przypadku wystąpienia: 

 siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

 zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na realizację 
przedmiotu umowy; 

 innych zdarzeo zewnętrznych lub sytuacji, których zamawiający ani wykonawca nie 
mogli przewidzied, ani im zapobiec, a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu 
dostawy zgodnie z umową. 

 
Lista dokumentów/oświadczeo wymaganych od Wykonawcy: 

1) Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz ofertowy 
2) Prawidłowo i kompletnie wypełnione oświadczenie o braku powiązao 

 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 
Warunkiem oceny oferty pod kątem kryteriów jest: 

 Odniesienie się w ofercie do wszystkich parametrów technicznych wskazanych w 
zapytaniu ofertowym; 

 Spełnienie minimalnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia; 
 

Kryteria oceny ofert: 
 
a) Cena - ocenie podlega cena całkowita netto (80%) 
b) Okres gwarancji i serwisowania - ocenie podlega okres gwarancji udzielonej przez 

wokonawcę na cały przedmiot zamówienia w miesiącach bez limitów 
przebiegów/roboczogodzin (20%) 

 
Sposób przyznawania punktacji: 
a) CENA 
C = (najniższa oferowana cena netto/ cena netto oferty badanej) x 80 
b) OKRES GWARANCJI 
G = (długośd gwarancji w miesiącach określona w ofercie badanej /najdłuższy oferowany 
okres gwarancji w miesiącach) x 20 
P = C+G 
Legenda: 
P – punktowa wartośd oferty 
C – cena netto 
G – okres gwarancji w miesiącach 
 
Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy 
oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na jej ocenę, otrzyma w danym 
kryterium 0,00 pkt. 
Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która otrzyma największą liczbę punktów (P). Zamawiający 
oceni i porówna tylko te oferty, które zostaną określone, jako zgodne z wymaganiami i 
warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu. 



W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą łączną ilośd punktów co uniemożliwi 
wybór oferty najkorzystniejszej, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę o najniższej 
cenie. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od Wykonawcy wyjaśnieo 
dotyczących treści złożonej oferty.  
 
Wykluczenia: 
Zamówienie nie może zostad udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo 
z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w 
imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu; 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, 
prokurenta lub pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzid uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 


