
li.

ZAPROSZENIE DO SKŁADAN|A OFERT

{poniżej 30 000 euro}

na zadanie pn.,,Zakup samochodu 8-9 osobowego

do przewozu osób i dzieł sztuki, typu bu§, dla potrzeb Ośrodka Działań Artystycznych"

Nazwa i adres Zamawiaiącego: Ośrodek Działań Artystycznych, 97-300 Piotrków Trybunalski,

ul. J. Dąbrowskiego 5, telefon {44|733-93-88, e-mail: oda@odaart,pl

NlP 771-23_7t_038 RE6oN 00B788152

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z2a19 r., paz. ].843 z póżn. zm.) * wartclŚĆ zanrówienia

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 0O0 euro.

lll. Nazwa przedmiotu ramówienia

,,Zakup samochodu 8 - 9 osobowego do przewozu osób i dzieł §ztuki, Ępu bus, dla potrzeb

Ośrodka Działań Afistycznych".

1,. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu osobowego typu biłs

przeznaczonego do przevJozu 8 - 9 osób (łącznie z kierowcą) oraz dzieł sztuki. Zakupiony

samochód zostanie dostarczony na wskazane miejsce przez Zamawiającego.

ż. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w zalączniku nr 1 do zapytania

ofertowego, Parametry techniczne samochodu osobowego typu bus wymagane przez

Zamawiającego mają charakter minimalny, co oznacża, że Oferent może złożyć ofertę

na pojazd o lepszych parametrach technicznych lub użytkowych.

lV" Wspólny słownik zamówień publicznych:

Kod CPV:

34.11.00.fi1-1 §amochody osobowe
34.1X.52.00-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

V. Termin wykonania Zamórrienia

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 2O grudnia 2019 roku,

2. Dostawa przedmiotu zamówienia do rniejsca wskazanego prz€z Zamawiającego na§tąpi

na własny koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego.

3. Zamawiający potwierdziwykonanie zamówienia poprzez podpisanie protokołu odhioru.

Vl. Termin związania ofertą

Dostawca zostanie związany ofertą przez okres 30 dni (bieg terminlt r0zpoczyna się wraz z upływem

terminu składania oferty). Dostawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyĆ

termin związania z ofertą.

Vll. Opis sposobu obliczania reny

1, Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu ofertowym

(Załącznik nr 2},

l.



?. Przy sporządzaniu aferty Wykcnawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa

w szczegótowym opisie przedmiatu zamówienia {Załącznik nr 1 do formularza ofertowego}

i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, nieebędne

dla prawidłowego i pelneg* wykonania przednriotu zamówienia,

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

4. Koszty tran§portu i ubezpieczenia przedmiotu ZamÓWienia do siedziby Zamawiającego pokrywa

Wykonawca.

Vlll. Wymagane dokumenty, które naleźy złożyć w przedmiotowyrn postępowaniu:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - według druku, który stanowi - Załącznik nr 1 do

zaproszenia ofertowego.
2. Formularz ofertowy - według druku, który stanowi - Załącznik nr 2 do zaproszenia

ofertowego.

lX. Pozostałe wymagania:

1, Przedmiot dostawy powinien spełniaĆ wymagania normatywne okreŚlone W n.W. aktach

prawnych:

1} Ustawie z dnia 20 czerwca t997r. ,,Prawo c ruchu drogowym" {tekst jednolity Dz. U.

z7a18 r., poz. 1990 z późn, zm,}

2} Rozporządzeniu Ministra łnfrastruktury z dnia 3i" grudnia żaa2r. w sprawie warunków

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposazenia

(tekst jedno|ity, Dz,U. z7a16 r, poz.2a27z późn. zm.}.

X. Kryteria wyboru ofeń

1. Kryteriami wyboru ofert,1 najkorzystniejszej będą:

1) Cena - 85%

2) Okres gwa rancji mecha niczn ej - 13%

2. oferta nieodrzucona, złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, zawierająca

najniższą cenę otrzyma kryterium,,Cena": 85,00 pkt. (C)

3" oferta nieodrzucona, złożona przez wykonawcę niepodłegającego wykluczeniu, zawierająca

najdłuższy okres gwarancji, otrzyma kryterium ,,0kres gwarancji mechanicznej": 15,00 pkt.(G}

4. Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

A=C+G
A - ilość przyznanych punktów łącznie,

C- ilość przyznanych punktów w kryteriurn ,,cena" ,

6- ilośc przyznanych punktów w krvterium ,,okres gwarancji mechanicznej".

Kryterium cena: {C}

najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie

c-
cena oferty rozpatrywanej

Kryterium okresu gwarancji mechanicznei: { 6}

1) 60 miesięry - 15,00 pkt,

2} 48 miesięcy * 10,00 pkt,

x 100 pkt x 85%



3! 36 miesięcy * 5,00 pkt,

4} 24 miesiące - 0,00 pkt.

5, UWAGA do,,Kryterium okres gwarancji mechanicznejw rniesiącach"

1) Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 n"llesiące.

W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niź wymagany okres gwarancji,

oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z warunkami zapytania

ofertowego.

2} Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż podany wyżej, Co oceny ofert zostanie przyjęty okres

maksymalny itaki zostanie uwzględniony w umowie.

3} W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże oferowanego okresu gwarancji,

Zarnawiający uzfia, że Wykonawca oferuje okres gwarancji w minimalnym wymiarze

wymaganym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą całkowitą ilość

punktów,

7. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mfrwa w niniejszym zapytaniu,
powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i peinego

wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a takze

ewentualne rabaty i upusty.

B. Nalezy pamiętać, że cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne

do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, .!ak

również wszelkie inne koszty w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia,

Xl. Opis przygotowania oferty

1. Wykonawca moze złożyć tylko jedną ofertę i oferta musi eawierać cenę netto oraz cenę

brutto oferowanego pojazdu z możliwymi upustami.

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

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Oferta zawiera r,rrypełniony forrnularz pn.: ,,Formularz ofeńowy" z wymaganynri załącznikami

do Zapytania {zgodny w trĘści z przedst*wionym wzorem} 
"

5. Oferta musi być sporząclzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

6. Formularz ofertowy milsi być podpisany przcz Wykonawcq. Zamawiający wvmaga, 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

e*o podpisania oferty. Zamawiający uznaje, ee pełncnrocnictwo do podpisania oferty

obejmuje takźe dokonywanie czynnościwymienionych w pkt 4.

7. Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - mogą być złożone

w oryginale iub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania ,,do wglądu"

oryginału.

8, Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokurnent składający się na ofertę

sponządzony w innym języku niż język polskiwinien być złoźony wraz z tłumaczeniem na język

poiski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja poIskojęzyczna jest wersją wiążącą.



Xll. Miejsce itermin składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 2śrudnia 2019 roku o eodzini§ 10i00. Decydujące

znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty
do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a} listownie na adres: Ośrodek Działań Artystycznych, 97-300 Piotrków Trybunalski,

ul. J. Dąbrowskiego 5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na ,,Zakup samochodu

dla Ośrodka Działań ArĘstycznych"

b} osobiście w siedzibie Ośrodka Działań Artystycznych, 97-300 Piotrków Trybunalski,

ul. J. Dąbrowskiego 5, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-]"5,00 w zamkniętej kopercie

z dopiskiem: Ofeńa na,,Zakup samochodu dla Ośrodka Działań ArĘsĘcznych"

c} za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików zalączonych do korespondencj!

na adres mail: oda@odaart.pl, po,d warunkiem zgodności dokumentów, czytelności treści

i podpisów; pliki polvinny być zapisane w formacie urnożliwiającym odczytanie ich treści np.

PDF oraz zaszyfrowane (szyfr należy podać w treści e-maila).

2, Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wskazanym terminie składania ofert zostaną

niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania.

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.

4, Ofe rty zostaną otwarte w dniu O2.12.2aL9r. o godzinie i4"30 w siedzibie Zamawiającego

Xlll. lnformacje doĘczące wyboru najkorzystniejszej oferty

lnformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na §tronie BlP Zamawiającego.

Powiadomieni zostaną również wszy§cy oferenci, których ofefiy nie zostały wybrane

w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia {drogą elektnoniczną lub telefonicznie}.

XlV, Osoba wyznaczona do kontaktów z€ §trony Zamawiającego {telefon, e-mail)

Pan Gordian Piec, (44) 733-93-S8, e-mail: oda@odaart.pl

XV. Pozostałe infornnacje

].. Oferertt powinien dokładnie zapoznać się z niniejszym zaproszeniem i złoźyć ofertę zgodnie

e jej wymogami.

ż" Zarnawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ninie.iszego zapytania. W takim

przypadku Wykonawcom, którzy rtozyli oferty nie przys|uguje roszczenie o zwrot kosztów

uczestnictwa W Zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.

4. Zamawiający w każdej chwili może cdrzucić oferty, których ceny uznała za raźąco niskie.

5, W toku dokonywanych ocen, Zamawiający może w każdej chwili ządac od składającego

ofertę dodatkowego wyjaśnienia związanego ze złożoną ofertą. Nie złozenie w wyznaczonym

terminie i w wyznaczonej formie §to§owanych wyjaśnień będzie skutkowało odrzuceniem

oferty,



6, Z wybranym oferentem będzie podpisana umowa o realirację dostawy (wzór umowy stanowi

Załącznik Nr 3),

XV. lnformaciadotyczącaprzetwarzaniadanychosobowych.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2at6r. {dalej: rozporządzenie2aL6l679"} informujemy. że Administratorem danych

zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji

umowy jest Ośrodek Działań A.rtystycznych w Piotrkowie Trybunalskim, ul. J. Dąbrowskiego 5,

2. Dane osobowe mogą zostać ujawnione wlaściwym organom oraz podmiotom (w tym

wykonawcom} oraz każdemu zainteresowanerfiul zgodnie z zasadą jawności w postępowaniai,

upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem,

3, Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy e dnia 29 stycznia 2aa4r.

Prawo Zamówień Publicznych oraz art,6 ust.1 lit,c rozporządzenia żaL6/679 przez okres

wskazany w przepisach prawa.

4. lnspektorem Ochrony Danych Gsobowych jest pan Marcin Tynda, email: iod@efigo.pł.

5. Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się w naszej siedzibie oraz w lnternecie pod

linkiem https://odapiotrkow.bip.rvikom.pl/strona/ochrona-danych-osobowych.

Załaczniki dg przedmiotu zamówieda:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zarnówienia

?-. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

Data i podpis


