
 

 

 

 

 

 

 

 
Nasz znak: ZP. 2396-133/17/K.AG                     Sulechów, 2017-06-21 

 

 
Zapytanie ofertowe 

 
„ZAKUP I DOSTAWA JEDNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DLA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE” 
 
 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty 

cenowej w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), tj. do 30.000 euro pn.: „Zakup i dostawa jednego 

fabrycznie nowego samochodu dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie”.  

 

I. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla PWSZ w Sulechowie fabrycznie nowego, 

nieużywanego, wolnego od wad fizycznych i prawnych jednej szt. samochodu osobowego 5-miejscowego 

kombivana. 

2. Szczegółowy opis i parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone 

w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że 

Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się równymi bądź lepszymi 

parametrami technicznymi. 

3. W ramach dostawy przedmiotu zamówienia do rozliczenia zostanie wliczony używany samochód marki 

Peugeot model Partner 2.0 HDI,  rocznik 2001, stanowiący własność Zamawiającego. 

4. Samochód można obejrzeć w siedzibie Zamawiającego, tj. Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51  66 -100 Sulechów w godzinach urzędowania 

od poniedziałku do piątku. 

5.  Gwarancje i serwis: 

1)  Siedziba serwisu, w którym będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne i inne, musi znajdować się 

na terenie powiatu zielonogórskiego. 

2)  Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowy odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

3)  Płatność za przedmiot umowy nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT, w terminie do 21 dni 

od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

4) Wymagany okres gwarancji: 

a) gwarancja podstawowa: minimum 2 lata bez limitu kilometrów, z możliwością skorzystania 

z pomocy drogowej Assistance. 

b) gwarancja na perforację nadwozia minimum: 12 lat, 

c) gwarancja na powłokę lakierniczą minimum: 3 lata. 

6.  Termin i miejsce realizacji zamówienia: 
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1)  Zamówienie musi być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia podpisania umowy. 

2)  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, jak również odbierze od Zamawiającego samochód 

marki Peugeot model Partner 2.0 HDI na własny koszt.  

3)  Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest: Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa w Sulechowie, 

ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru samochodu 

stanowiącego przedmiot zamówienia z siedziby (salonu) Wykonawcy. Jeżeli siedziba Wykonawcy, 

którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą będzie znajdowała się w odległości większej niż 

100 km do siedziby Zamawiającego, Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. 

Sposób dostawy zostanie uzgodniony z Wykonawcą przed podpisaniem umowy. 

7.  Kod CPV zamówienia: 34110000-1 - samochody osobowe 

 
II. Warunki postępowania ofertowego 

1. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu.  

2. Ocena spełniania wymogów określonych dla Wykonawców będzie dokonywana przy zastosowaniu 

kryterium „spełnia”, „nie spełnia”. Oferta spełniająca wymogi otrzyma ocenę „spełnia”, natomiast oferta 

nie spełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i zostanie odrzucona. 

3. Zamawiający w każdej chwili zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania 

przyczyn.  

4. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do 30 dni 

roboczych od daty wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

III. Opis sposobu obliczenia ceny 

1.  Wykonawca w przedstawionej ofercie winien podać na formularzu cenowym cenę ofertową za zakup 

i dostawę przedmiotu zamówienia - ryczałtową, kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 

2.  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,  

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

3.  Zamawiający przy ocenie ofert będzie brał pod uwagę wyłącznie wartość podaną przez Wykonawcę 

w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, za zakup i dostawę 

nowego samochodu osobowego.  

 
IV. Kryteria oceny oferty 

1. Kryterium oceny ofert jest cena (za zakupu i dostawę samochodu osobowego) - 100%. 

2. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100,00 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę 

punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) liczoną według 

wzoru:  

                                                      Cena oferty najniższej  

Liczba punktów oferty badanej OF = ------------------------------------ x 100 

                                                         Cena oferty badanej  

 



 

 

 

 

 

 

3. Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady 

matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, 5-9 zaokrągla się w górę. 

 
V. Opis przygotowania oferty 

1. Przygotowanie oferty 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub przepisami prawa. 

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 

należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o  których 

mowa w treści niniejszego postępowania. 

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorami- załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.  

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę.  

9) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwość dekompletacji zawartości oferty. 

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie. 

2) Na ofertę składają się: 

a. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 

b. foldery oraz szczegółowe opisy parametrów technicznych oraz użytkowych oferowanego 

samochodu osobowego, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania 

postawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

c. aktualny wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/krajowego rejestru 

sądowego. 

3) Do oferty powinno być również dołączone pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika 

z innych dokumentów dołączonych do oferty (pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale 

lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę). 

4) Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

Oznakowane następująco: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 
ul. Armii Krajowej 48 

66-100 Sulechów 

Zapytanie ofertowe pt.: 
„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 

 dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie” 
Nie otwierać przed dniem 27.06.2017 r. do godz. 12.00 
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5) Wykonawca umieści ponadto na kopercie swoją firmę (nazwę) oraz adres. Koperta powinna być 

szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty, przed upływem 

terminu składania ofert. 

6) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną 

zamkniętą kopertę oznaczoną jak w pkt 2 ppkt 4, z dodaniem słowa „Zmiana” bądź „Wycofanie”. 

7) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie 

terminu składania ofert. 

8) Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie 

później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Jeżeli oferta 

zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej 

wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w ppkt pkt 2 ppkt 4), z dodaniem słów „Tajemnica 

przedsiębiorstwa”. 

 

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 

ul. Armii Krajowej 48      

66-100 Sulechów       

Skrzydło "D"; pokój nr 104 

w nieprzekraczalnym terminie do 2017-06-27 do godz. 12:00 w pok. 104 (Kancelaria),  

ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów. 

2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2017-06-27 o godz. 12:30 w pok. 204 (Dział Administracyjno – 

Gospodarczy - Kierownik), ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów. 

 
VII. Dane kontaktowe: 

Osoba upoważniona do kontaktu: 

- Dariusz Poźniak tel. (068) 35284 31, 785040600 

- Anna Jankowiak tel. (068) 35284 30 

w godz. 8.00 - 14.00 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 3  - Wzór umowy 


