Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze
Zielona Góra, 26-09-2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
9/ZO/2019
na dostawę samochodu osobowego typu kombi
prowadzone z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zgodnie z art. 4 pkt 8 – dla zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro.

I. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego, bez żadnych wad fizycznych
i prawnych samochodu osobowego typu kombi wyprodukowanego w 2019 roku. Oferowany samochód
musi posiadać homologację i wszystkie dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu na terenie
Polski.
2. Wymagania dotyczące oddziaływania samochodu na środowisko:
2.1

zużycie energii: zużycie paliwa w cyklu mieszanym maksymalnie do 7,5 litra / 100 km,

2.2

emisja dwutlenku węgla – spełnia wymagania normy Euro 6d,

2.3

emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów – spełnia wymagania,
normy Euro 6d.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania

techniczno - funkcjonalne oferowanego

przedmiotu zamówienia- określono w załączniku nr 1.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do
siedziby Zamawiającego, przy czym dopuszcza się odbiór osobisty przez Zamawiającego w odległości
do 35 km od siedziby jednostki.
5. Miejsce dostawy pojazdu: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 21.
6. Wymagane minimalne okresy gwarancji przedmiotu zamówienia.
6.1

Gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów – minimum 2 lata.

6.2

Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 3 lata,

6.3

gwarancja na perforacje nadwozia – minimum 12 lat.

7. Szczegółowe

wymagania

dotyczące

warunków

realizacji

przedmiotu

zamówienia

określono

w projekcie umowy, który stanowią załącznik nr 2.
II. Termin realizacji: do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.
III. Kryteria oceny ofert.
W przedmiotowym zapytaniu ofertowym Zamawiający, przy wyborze najkorzystniejszej oferty zastosuje
poniższe kryteria:
1. I kryterium oceny ofert [PI] - oferowana cena przedmiotu zamówienia - waga 95% (95 pkt maksymalna
wartość do uzyskania),
2. II kryterium oceny ofert [PII] – wyposażenie dodatkowe 5% (5 pkt maksymalna wartość do uzyskania).
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3. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
3.1

I kryterium oceny ofert.

Kryterium „Cena”. Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 95 punktów. Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia. Ocena
punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
najniższa cena oferty
cena oferty badanej

PI =

3.2

x 95 pkt

II kryterium oceny ofert.

Kryterium „wyposażenie dodatkowe”. Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 5 punktów.
Zamawiający ustalił wyposażenie dodatkowe przedmiotu zamówienia. Zaoferowanie poszczególnych
elementów skutkuje otrzymaniem punktów zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
1
2
3
4
5

1

Wyposażenie dodatkowe /opcja
Reflektory przednie LED do jazdy w dzień i w nocy
Reflektory tylne LED do jazdy w dzień i w nocy
Elektronicznie sterowana pokrywa bagażnika
Bezkluczykowy system uruchamiana silnika
Obręcze kół ze stopów lekkich
Łączna suma punktów

Waga kryterium
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
5 pkt

Suma uzyskanych punktów P=PI+PII
IV. Do składanej oferty należy dołączyć:
1. wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 3,
2. wykaz potwierdzający spełnianie przez zaoferowany samochód wymagań określonych przez
Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1,
3. aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów potwierdzających wymagane
parametry dla oferowanego pojazdu obejmujące co najmniej następujące informacje: nazwę pojazdu,
wymiary pojazdu, pojemność silnika, moc silnika, zużycie paliwa, podstawowe elementy wyposażenia
standardowego i opcjonalnego.
V. Pozostałe informacje:
1. Wybrana najkorzystniejsza oferta zostanie zrealizowana przez Wykonawcę na podstawie zawartej
umowy. W przypadku braku realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia oraz/lub wyboru kolejnej
najbardziej korzystnej oferty.
2. Pytania

dotyczące

prowadzonego

zapytania

ofertowego

należy

kierować

na

adres

e-mail.przetargi@rckik.zgora.pl lub tel. 68 329 83 67, osoba do kontaktu: Robert Kuźnik.
3. Oferty należy składać do dnia 8-10-2019 roku do godziny 10:00 w siedzibie firmy - sekretariat,
w zamkniętej kopercie opisanej „dostawa samochodu osobowego typu kombi” osobiście lub pocztą.
Dopuszcza się składanie ofert elektronicznie na adres e-mail: przetargi@rckik.zgora.pl. W przypadku
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składania oferty drogą elektroniczną w tytule wiadomości należy podać co najmniej numer postępowania
tj. „9/ZO/2019”.
4. Otwarcie oraz odczytanie otrzymanych ofert nastąpi w salce konferencyjnej o godzinie 10.15
w dniu 8-10-2019 roku.
5. Termin związania ofertą – do 30 od dnia otwarcia ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w szczególności
w przypadku, gdy złożone oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia.
Załączniki:
1.

opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczno - funkcjonalne oferowanego przedmiotu zamówienia,

2.

projekt umowy,

3.

formularz ofertowy,

3.1 wykaz potwierdzający spełnianie przez zaoferowany samochód wymagań określonych przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Zatwierdzam
Dyrektor
Monika Fabisz Kołodzińska
imienny podpis dokumentu
w siedzibie Zamawiającego

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 21 ● tel. +48 68 329 83 60 ● fax +48 68 329 83 99 ● GSM +48 603 952 755
KRS 0000037792 ● NIP 973-05-89-613 ● REGON 000291931
www.rckik.zgora.pl ● e-mail: dyrekcja@rckik.zgora.pl

