ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZO - OSOBOWEGO

Załącznik nr 1 do
Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR)

Kobierzyce, dnia 01.03.2018
Numer referencyjny: KOSiR/ZOF/6/2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na „ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZO - OSOBOWEGO”
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej
na zakup samochodu dostawczo - osobowego.
Niniejsze Zaproszenie stanowi część procedury analizy rynku, o której mowa Regulaminie
udzielania Zamówień Publicznych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 EURO
prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiącego załącznik do
Zarządzenia Dyrektora KOSiR z dnia 1 czerwca 2017r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kobierzyce, al. Pałacowa 1 działająca przez
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą: ul. Dębowa 20, 55-040
Kobierzyce tel. (071) 715 12 00.
2) Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy prowadzone będzie wg. zasad
określonych w niniejszym zaproszeniu. Integralną częścią niniejszego zaproszenia
stanowi Formularz oferty i projekt Umowy.
3) W związku z treścią art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j. ze zm.) do niniejszego zamówienia nie
mają zastosowania przepisy niniejszej ustawy.
4) Ceny zaproponowane przez Wykonawców w formularzu oferty pozostają niezmienne
przez okres trwania umowy.
5) Osobą do kontaktu jest Krzysztof Nowak, tel. 691733972 , e-mail: sport.kosir@sportkobierzyce.pl
6) Zamawiający zastrzega, że może unieważnić przeprowadzane rozpoznanie rynku bez
potrzeby podawania przyczyn.
2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA.
1) Strony w toku postępowania porozumiewają się pisemnie. Dopuszczalna jest forma
porozumiewania się faxem lub drogą elektroniczną (e-mailem).
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2) Oświadczenia, dokumenty, wnioski, pytania oraz inne informacje uważać się będzie za

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego
terminu.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup samochodu dostawczo - osobowego”.
Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie pracowników Kupującego z zakresu
użytkowania samochodu oraz wsparcie instruktażowe poprzez ewentualne konsultacje w tym
telefoniczne w okresie trwania gwarancji.
Dostawca będzie również zobowiązany do przeprowadzania przeglądów okresowych.
Samochód dostawczo - osobowy musi spełniać poniższe minimalne parametry technicznoeksploatacyjne:
Rok produkcji 2018r. Dopuszcza się rok produkcji 2017.
SILNIK
 Minimalna moc nominalna silnika: 120 KM
 Max. pojemność silnika 2000 cm³
 Min. pojemność silnika 1800 cm³
 Silnik 4-cylindrowy, wysokoprężny chłodzony cieczą
 asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach
 tempomat
 skrzynia biegów manualna 6-biegowa
 system SCR selektywna redukcja katalityczna/ zbiornik AdBlue (służący
zredukowaniu emisji składników spalin: tlenków azotu
 Napęd na cztery koła (stały lub automatycznie dołączany)
 Norma emisji spalin Euro 6
 Filtr cząstek stałych DPF służący zredukowaniu emisji składników spalin: cząstek
stałych
PODWOZIE/NADWOZIE
 Rozstaw osi od 3000mm
 Wysokość od 1220mm
 Szerokość pojazdu wraz z lusterkami od 2050
 Długość pojazdu bez haka do 5000mm
 Długość pojazdu z hakiem do 5010mm
 Liczba osi: 2
 Układ ESP wraz z systemami ABS, EDS, ASR, MSR
 Zawieszenie przednie niezależne: trójkątne wahacze poprzeczne, aluminiowa rama
pomocnicza, stabilizator, kolumny McPherson-a
 Zawieszenie tylne: sztywna oś, amortyzatory, resory piórowe, stabilizator
 Zestaw naprawczy (kompresor ze środkiem uszczelniającym)
 Obręcze stalowe 6J x 16 z oponami letnimi 205/55/R16 C. Rok produkcji opony
zgodny z rokiem produkcji samochodu wraz z kompletem oryginalnych dekli
(kołpaków) plastikowych
 4szt. opon zimowych 205/55/R16 C. Rok produkcji opony zgodny z rokiem produkcji
samochodu
 Kolor biały
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Homologacja osobowa (7osób)
Centralny zamek z pilotem zintegrowanym w kluczyku
Komplet kluczyków samochodowych – min.2szt.
Zabezpieczenie antykradzieżowe Immobiliser
Wspomaganie układu kierowniczego
Kolumna kierownicy regulowana w min. dwóch płaszczyznach
Servotronic
Hamulce tarczowe przód/tył (z przodu wentylowane)
Klimatyzacja
Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
Układ nawiewu powietrza z filtrem przeciwpyłowym i recylkulacją
Wyświetlacz wielofunkcyjny plus, kolorowy (komputer pokładowy)
6x poduszka powietrzna w tym poduszka czołowa kierowcy oraz pasażera. Możliwość
dezaktywacji poduszki pasażera oraz poduszki boczne + poduszki ochrony głowy. Dla
pasażerów w drugim rzędzie na zewn. miejscach – kurtyny powietrzne
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
Regulacja kolumny kierownicy
Radioodtwarzacz z sześcioma głośnikami, ekran monochromatyczny, gniazdo AUXIN i USB
Kamizelka odblaskowa 6szt.
Apteczka samochodowa
Gaśnica
Trójkąt
Hak o uciągu do 3,5t z modułem i gniazdem 13 pin,
Adapter gniazda przyczepy 13 na 7pin;
Pojazd przystosowany do ciągania przyczepy z hamulcem o DMC 1200-1500kg.
Asystent ruszania na wzniesieniu
Centralna konsola z dostosowaną wysokością i długością podłokietnika
Dywaniki wewnątrz auta gumowe
Tapicerka tkaninowa koloru czarnego
Czujniki parkowania w tylnym zderzaku
Trójpunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami oraz z regulacja
wysokości zamocowania dot. kabiny kierowcy
Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa dla przestrzeni pasażerskiej dla 2. i 3. rzędu - dla
zewn. foteli z napinaczami – dot. 2. rzędu siedzeń
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
Uchwyty do mocowania ładunku w ilości min. 6szt.
Podłoga wewnątrz wyłożona wykładziną dywanową
Komfortowe wyłożenie ścian bocznych w przedziale pasażerskim
Konsola środkowa ze schowkiem oraz z min. 3 uchwytami na kubki
Osłony przeciwsłoneczne z lewej i prawej strony
Siedzenia w 2. rzędzie pojazdu dzielone 60/40 ze składanymi oparciami, możliwość
szybkiego demontażu
Siedzenia w 3. rzędzie pojazdu ze składanymi oparciami, możliwość szybkiego
demontażu
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
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Obudowy lusterek zewnętrznych i klamki drzwi w kolorze nadwozia
Zderzak z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
Szyby termoizolacyjne
Pełne przeszklenie przedziału pasażersko – ładunkowego
Przyciemniana szyba tylna oraz z przedziału pasażerskiego
Klapa tylna z oknem i wycieraczką – szyba ogrzewana elektrycznie
Drzwi przesuwne do przedziału pasażerskiego z prawej i z lewej strony
Plastikowa osłona chłodnicy z logo producenta auta

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
 Reflektory halogenowe - przód, tylne światła, halogeny przeciwmgielne
 Światła do jazdy dziennej
 Rozrusznik elektryczny 12 V
 Alternator min. 160Ah
 Akumulator o pojemności min. 72 Ah
INNE
 Zbiornik paliwa powyżej 48l
 Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet kluczyków oraz
komplet dokumentów: wyciąg ze świadectwa homologacji sporządzony w języku
polskim, karta pojazdu, instrukcja obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną
wystawioną przez producenta samochodu i wyposażenia, zaświadczenie o
przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdów samochodowych oraz
ubezpieczenie OC na jeden rok.
 Gwarancja na 36 miesięcy na warunkach nie gorszych niż w dołączonym do zapytaniu
wzorze karty gwarancyjnej.
Oferowany i dostarczony do siedziby Zamawiającego samochód musi spełniać minimalne
wymagania techniczno-eksploatacyjne opisane powyżej i posiadać wymagane
wyposażenie.
Wykonawca zobowiązany jest do opisania cech, parametrów technicznych i wyposażenia
oferowanego przedmiotu poprzez wypełnienie, podpisanie i zamieszczenie w ofercie
„Opisu oferowanego samochodu” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do załącznika
nr 2.
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (umowy):
Wymagany termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
Cena oferty (brutto)

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści
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3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
4) Zamawiający poprawia w ofercie
a) oczywiste omyłki pisarskie
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
W przypadku gdy okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie przez niego
określonym.
6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 07.03.2018 r., godz. 12:00 w siedzibie Kobierzyckiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sekretariacie – Ip. pok. 15. W przypadku dostarczenia
oferty pocztą lub przesyłką kurierską, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
przesyłkę na adres:
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce i
oznaczyć w sposób widoczny, że jest to oferta na Zapytanie Ofertowe (nie wyłącza to
zasad oznakowania koperty określonych w ust. 2).
2. Wykonawca winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać w
następujący sposób:
i

3.

4.

5.
6.

Oferta na realizację zamówienia p/n:
ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZO - OSOBOWEGO
nr sprawy: KOSiR/ZOF/6/2018
Nie otwierać przed 07.03.2018 r., godz. 12.15

w
w
w
Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż wskazany powyżej sposób Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub
przypadkowe jej otwarcie.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
Oferta złożona po terminie wskazanym w SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
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„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
8. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy
Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
9. Oferta, która nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości
dotyczące treści zapisów SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówieni, w
tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie KOSiR, ul. Dębowa 20 – Gabinet Dyrektora
KOSiR,
I piętro, pokój 15, do dnia 07.03.2018 r., o godz. 12:15
11. Otwarcie ofert jest niejawne.
12. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.sportkobierzyce.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) cenę zaproponowaną przez Wykonawcę.
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Wykonawca powinien zapoznać się z całością, dokumentów, a następnie wypełnić wszystkie
miejsca do tego celu wskazane w Formularzu Oferty.
1) Wymaga się, by oferta była przygotowana na Formularzu Oferty w formie
zapewniającej pełną czytelność jej treści.
2) Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.
3) Oferta powinna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli
wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy
zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.
4) Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych Wykonawca nie może skreślać,
dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od
Zamawiającego, jeśli miałoby to zmienić treść oferty.
5) Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo
opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
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6) Cenę ofertową na realizację całości przedmiotu zamówienia należy przedstawić w
Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia.
7) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania (w tym podatek VAT), musi być
podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
8) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego.
9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8.WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA (*):
1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią łącznie warunki podane w
pkt. 8.1.
8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a: prowadzą działalność gospodarczą;
c: nie zalegają z opłacaniem podatków;
d: nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
j: zaproponują realizację zamówienia zgodnie z niniejszą instrukcją;
8.2 Nie spełnienie na dzień otwarcia ofert któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i
wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
9. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub ich kserokopie (w przypadku
składania w formie pisemnej muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez
osobę/y umocowane do podpisywania oferty) jako załączniki:
a) Formularz Oferty
b) Zaparafowany projekt umowy (sporządzony przez Zamawiającego) z adnotacją na
ostatniej stronie „akceptuję” i podpisem Oferenta lub osoby umocowanej,
c) oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz o niezaleganiu z opłaceniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
2) W przypadku braku oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9 pkt 1) lub
złożenia dokumentów w niewłaściwej formie Zamawiający może wezwać Wykonawcę
do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
3) Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia ofert
niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. O naniesionych poprawkach
Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Wykonawcę. Zamawiający nie musi
uzyskać zgody Wykonawcy na dokonanie poprawek, które nie dotyczą oczywistych
omyłek.
4). Po otrzymaniu oferty, w trakcie jej oceny (w przypadku przedsiębiorców) pracownik
merytoryczny powinien dołączyć pobrany ze stron internetowych wydruk elektroniczny z:
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji Identyfikacji Działalności
Gospodarczej (CEIDG).
10. INNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) zapłata za przedmiot umowy będzie realizowana na podstawie wystawionej faktury za
zrealizowane zadanie,
2) podstawą zapłaty faktury będzie zatwierdzony przez pracownika KOSiR protokół
przekazania sprzętu oraz protokół z przeprowadzonego szkolenia,
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3) zapłata na wskazane konto Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty wpływu
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
4) Płatnikiem faktur będzie Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z siedzibą: Kobierzyce
ul. Dębowa 20.
11.INNE POSTANOWIENIA:
1) Oferty niespełniające warunków określonych w zaproszeniu podlegają odrzuceniu.
2) Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z
punktu widzenia kryterium przyjętym w niniejszym zaproszeniu.
3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny lub przeprowadzić
ponowną procedurę udzielenia zamówienia.
4) Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5) Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej.
6) Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
7) Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w Zaproszeniu.

Kobierzyce dnia 01.03.2018 r.

................................................
(podpis dyrektora jednostki )

Załączniki :
1) Formularz oferty
2) Projekt umowy
3) inne: oświadczenia(*)

UWAGA:
(*) niepotrzebne skreślić
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