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Stawiski, dnia 29 kwietnia 2022 r.
GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI
SGiT.271.2.4.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania pn. „Dostawa nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do
przewozu osób”.
Gmina Stawiski zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Dostawa nowego

9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób”.
I. Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia o wartości poniżej 130 000 złotych netto, do którego mają
zastosowanie zarządzenia Nr 104.2011 Burmistrza Stawisk z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim z późn. zm.
w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
II. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, NIP 2910224677
tel. 86 278 55 11, fax 86 278 55 33, e-mail: sekretariat@stawiski.pl.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu
przystosowanego do przewozu osób.
2. Zamawiający odbierze pojazd z siedziby Wykonawcy. Pojazd musi być zatankowany do pełna.
3. Wymagania ogólne przedmiotu zamówienia:
1) pojazd musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, wolny od wad fizycznych;
2) powinien posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie oraz
dopuszczenie do obrotu,
3) wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji na przedmiot zamówienia przedstawiają się
następująco:
a) minimum 24-miesięczny okres gwarancji na silnik i wszystkie podzespoły samochodu
obejmującej funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne;
b) minimum 36-miesięczny okres gwarancji na powłokę lakierniczą;
c) minimum 12-letni okres gwarancji na perforację nadwozia.
4) Dostarczony samochód musi być wyposażony m.in. w:
a) świadectwo homologacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b) kartę gwarancyjną (wydaną w dniu odbioru pojazdu lub najpóźniej w dniu rejestracji
pojazdu),
c) kartę pojazdu,
d) fabryczną instrukcję obsługi pojazdu,
e) komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,
f) książkę serwisową w formie papierowej lub elektronicznej.
5) Wykonawca musi posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów,
6) Wykonawca winien posiadać co najmniej jeden autoryzowany punkt serwisowy realizujący
dostawy części oraz obsługę pogwarancyjną, znajdujący się w odległości do 120 km od siedziby
Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
7) Pojazd musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn.zm.).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów
techniczno - użytkowych, wyposażenia samochodu oraz wymagań w zakresie dostępności dla
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osób został opisany w Specyfikacji technicznej pojazdu stanowiącej Załącznik Nr 4 do zapytania
ofertowego. Wskazany Załącznik Wykonawca uzupełnia, podpisuje oraz dołącza do formularza
ofertowego.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34110000-1 Samochody osobowe;
34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
7. Rozwiązania równoważne.
1) w przypadku, gdy w załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany
standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz
o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie
w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych
w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie
obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia
i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2) użycie w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego
przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę
jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji
zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne
równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie
środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy
dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości
ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu
Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego
dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach
oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
IV.

Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do dnia 31 października 2022 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku
w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku
w tym zakresie.
3) zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawca musi dowieść, iż wykonał (zakończył) nie
wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa)
zamówienia o wartości co najmniej 90.000,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięćdziesiąt
tysięcy złotych) każde, obejmujące swym zakresem dostawę samochodu 9-osobowego
przystosowanego do przewozu osób – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zapytania
ofertowego. Jako wykonanie (zakończenie) należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru
lub innego równoważnego dokumentu.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawi w ofercie o ile wystąpią:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
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2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
VI.
1.
2.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium „cena brutto” – 100 %.
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następującego
kryterium oceny ofert:
Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (w %)

1.

Cena (C)

100

Ocena oferty nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt . O wyborze najkorzystniejszej oferty
decyduje największa ilość punktów.
Ocena wg kryterium „Cena”:

KC =

CN
 100 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)
C OB

Gdzie:
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
CN – najniższa zaoferowana łączna cena brutto, spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
COB – łączna cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

3.

4.

VII.
1.
2.

3.
4.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną
w kryterium „cena brutto”, tj. oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do
całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.
Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub elektronicznej w oparciu
o wzór formularza oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty należy złożyć do dnia 05 maja 2022 roku do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, Punkt Obsługi Klienta lub
w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@stawiski.pl, jako podpisany skan oferty
lub podpisem kwalifikowanym wraz ze wszystkimi załącznikami lub poprzez skrzynkę ePUAP
o nr: /egh19dj11n/SkrytkaESP.

VIII. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania
przyczyny.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) rozliczania w walutach obcych,
3) aukcji elektronicznej,
4) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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IX.

Klauzula RODO:
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.),
dalej „RODO”, informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy, zwanych dalej „danymi
osobowymi Wykonawcy”, jest Burmistrz Stawisk, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski;
2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15,
18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa nowego
9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób”, nr postępowania:
SGiT.271.2.4.2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
9) Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych;
10) Wykonawcy nie przysługuje na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

X. Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik Nr 2 – Wykaz zrealizowanych dostaw.
Załącznik Nr 3 – Wzór umowy.
Załącznik Nr 4 – Specyfikacja techniczna pojazdu.
ZASTĘPCA
BURMISTRZA STAWISK
Iwona Niedźwiedzka

