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Zapytanie ofertowe z dnia 26 lutego 2018r na zakup i dostawę nowego samochodu typu BUS
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM
ul. 1-go Maja 2, 49-300 Brzeg
NIP: 7471619530
REGON: 531576625
kontakt: 77 3330569
e-mail: bssm1maja@wp.pl
osoba do kontaktów: Robert Hejman – prezes
III. PODSTAWA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Podstawą udzielenia zamówienia są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i
Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach
realizowanego projektu.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „zasadą konkurencyjności” poprzez:
1. Umieszczenie zapytania na stronie internetowej zamawiającego http://www.wtz-bssmbrzeg.pl/kis;
2. Zebranie i ocenę ofert;
3. Wybór Wykonawcy;
4. Sporządzenie protokołu;
5. Poinformowanie Wykonawców/Oferentów o wynikach zapytania.
IV. DATA UPUBLICZNIENIA: 26.02.2018r.
LICZBA DNI SKŁADANIA OFERT: 18 dni
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.03.2018r. do godz. 15:00
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego samochodu osobowego typu BUS wraz z
przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych wg poniższej specyfikacji:
Rodzaj zamówienia: zakup i dostawa

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1)
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne samochodu:

przegroda – pełna blaszana, bez okna, z uchylną klapą (dotyczy Vana z podwójnym fotelem
pasażera),

drzwi odsuwane z prawej strony,

dopuszczalna masa całkowita: do 3500 kg,

ilość miejsc w kabinie: nie mniej niż 9,
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silnik diesla o pojemności nie mniejszej niż 1950 ccm,

norma emisji spalin nie niższa niż Euro 6,

maksymalna moc nie mniej niż 130 KM,

maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm,

katalogowe zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 7,0 l./100 km,

emisja CO² w cyklu mieszanym nie większe niż 170 g/km,

napęd na koła przednie,

długość całkowita nie mniejsza niż 5300 mm,

maksymalna wysokość przestrzeni pasażerskiej nie mniejsza niż 1300 mm.

Minimalne wymagane wyposażenie:
adaptacja na samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (jedna osoba na wózku
inwalidzkim) - homologacja na samochód przystosowany,
elektrycznie wysuwany stopień przy drzwiach przesuwnych,
poduszka powietrzna (minimum kierowcy),
system wspomagania ruszania pod górę (HSA),
tempomat,
czujniki parkowania – przód i tył,
komputer pokładowy (zasięg, zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna),

układ bezpieczeństwa: ABS z EBD i ESC

przednie światła przeciwmgielne

centralny zamek z pilotem

immobilizer

klimatyzacja i ogrzewanie kabiny kierowcy oraz tylnego przedziału pasażerskiego z osobną
regulacją

system wlewu paliwa z zabezpieczeniem przed wlaniem niewłaściwego paliwa

autoalarm montowany fabrycznie

elektrycznie regulowane szyby boczne przednie

elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym bluetooth

dywaniki gumowe

hak holowniczy montowany fabrycznie

koło zapasowe pełnowymiarowe

komplet opon zimowych

przednie i tylne czujniki parkowania montowane fabrycznie

kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość

fotele drugiego i trzeciego rzędu z regulacją pochylenia oparć

pokrowce ciemnego koloru na wszystkie siedzenia, fotel kierowcy w całości z materiału,
pozostałe oparcia z materiału, siedziska ze skaju łatwego w czyszczeniu

ciemne szyby w tylnej części.

Przedmiotowy samochód i jego wyposażenie ma być fabrycznie nowe. Rok produkcji
samochodu 2018 lub 2017.

Oferowany pojazd musi spełniać warunki określone w ustawie prawo o ruchu drogowym z
dnia 20.06.1997r. (dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.).

Oferowany pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm).
2


Wykonawca udzieli:
a) min. 24 miesięcy, pełnej gwarancji na elementy mechaniczne samochodu bez limitu kilometrów,
lub przebieg min. 150 tys. km;
b) min. 72 miesiące, pełnej gwarancji na perforacje karoserii.
Wykonawca może zaproponować dłuższe okresy gwarancji w stosunku do podanych przez
Zamawiającego.
c) książka gwarancyjna i instrukcja obsługi/użytkowania w języku polskim
VI. TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji – do 30 dni od daty zawarcia umowy będzie premiowane. Przewidywalny termin
zawarcia umowy 26-29 marca 2018r. (z przyczyn niezależnych od zamawiającego może ulec
zmianie).
VII. DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZEDŁOŻENIA PRZEZ WYKONAWCĘ
Dokumenty wymagane do przedłożenia w składanej przez Wykonawcę ofercie.: aktualny wypis z
Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do KRS, a dla
podmiotów nie podlegających wpisowi do KRS - zaświadczenie o wpisie do CEIDG (Centralnej
Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej). Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego musi
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i oferta musi zawierać cenę netto oraz cenę
brutto oferowanego BUSa z możliwymi upustami.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia nie został
podzielony na części.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferta zawiera wypełniony formularz pn.: „Oferta” – Załącznik nr 1-4 do Zapytania
(zgodny w treści z wzorem przedstawionym) oraz niżej wymienione dokumenty:
- Szczegółowy opis parametrów technicznych samochodu
- Dokumenty wymienione w pkt VII
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający
uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności
wymienionych w pkt

Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty i ma być przedstawione w
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - mogą być złożone w
oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku
złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania „do wglądu” oryginału.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język
polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
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Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i
adresem Wykonawcy, zaadresowane i opisane:
Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM
ul. 1-go Maja 2, 49-300 Brzeg
Oferta na: zapytanie ofertowe z dnia 26 lutego 2018r na zakup i dostawę nowego samochodu typu
BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych


Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie BSSM lub za pośrednictwem poczty, przesyłki
kurierskiej od pn-pt w godz. od 7.00 do 15.00.

Oferty należy składać w pokoju nr 4 lub 5 do dnia 16.02.2018r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie 19.02.2018r. o godzinie 12:00 w siedzibie BSSM w
pokoju nr 4.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie
zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego
oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty.
X. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
przedstawionej przez Oferenta oferty, zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
1.2. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu wyklucza oferenta z postępowania.
2. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
2.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu
ofertowym, na podstawie następujących kryteriów :
2.1.1. Cena BRUTTO w PLN - waga kryterium: 75 pkt
2.1.2. TERMIN wykonania zamówienia - waga kryterium: 25 pkt.
2.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
(maksymalnie 100).
Sposób oceny ofert to Cena plus termin:
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
A) Kryterium - Cena
P=Cn/Cob*75
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
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Cn - najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
Cob - cena zaoferowana w ofercie badanej
8) Kryterium - Termin
P=Tn/Tob*25
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowany termin dostawy
Tn - termin dostawy do 15 kwietnia 2018
Tob - termin dostawy w ofercie badanej.
C) Liczba punktów danej oferty: A+B= 100 maksymalna liczba punktów
2.3. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferta w całości spełniająca wymogi specyfikacji i mająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów i
będzie dla zamawiającego ofertą najkorzystniejszą.
2.4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu
podpisania umowy, zostanie oddzielnie powiadomiony. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych
formalności związanych z zawarciem umowy.
2.5. Ocena ofert przez powołaną komisję jest ostateczna.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu OFERTA
(Załącznik nr 1 do Zapytani).

Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ujmuje wszelkie koszty związane z
wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia.

Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.

Koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego
pokrywa Wykonawca.
XII. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający na zakup i dostawę posiada ograniczone środki, w związku z tym w
przypadku złożenia ceny przekraczającej dostępne środki Zamawiający może zaprosić na
negocjacje cenowe z oferentem z najniższą ceną.

Zamawiający w każdej chwili, bez podania przyczyny może unieważnić niniejsze zapytanie
i z tego powodu potencjalni oferenci nie mogą żądać żadnych roszczeń.

Zamawiający w każdej chwili może odrzucić oferty, których ceny uznała za rażąco niskie.

W toku dokonywanych ocen, Zamawiający może w każdej chwili żądać od składającego
ofertę dodatkowe wyjaśnienia związane z złożoną ofertą. Nie złożenie w wyznaczonym terminie i
w wyznaczonej formie stosowanych wyjaśnień będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Z wybranym oferentem będzie podpisana umowa o realizację dostawy.

Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Robert Hejman –prezes
Stowarzyszenia.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – oferta BUS.
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
Załącznik m 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 - szczegółowa oferta (dokument/specyfikacja techniczna) przedmiotów zamówienia
zawierającą wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
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