
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek 
Instytut Naszej Pani z Karmelu 

ul. Poznańska 33 
42-200 Częstochowa 

tel./ fax (025) 755 02 50 

e-mail: dpsj ozef@dpsi ozef.pl 
www, dps i ozef. domy pomocy, pl 

Częstochowa, dnia 06.09.2019 r. 

ZAPYTANIE O F E R T O W E 
na zadanie pn. „Zakup dziewięcioosobowego pojazdu, przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 poruszających się na wózkach 
inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Woli Gutowskiej" 

Zamawiający: Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Instytut Naszej Pani z Karmelu, ul. 
Poznańska 33, 42-200 Częstochowa, NIP 573-23-08-757. 
I . Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1579) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro. 

II . Nazwa przedmiotu zamówienia 
„Zakup dziewięcioosobowego pojazdu, przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym 2 poruszających się na wózkach inwalidzkich" na potrzeby 
Domu Pomocy społecznej św. Józefa w Woli Gutowskiej. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego typu mikrobus 
dziewięcioosobowy przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwu 
na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej św. Józefa. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - specyfikacji technicznej. 

I I I . Wspólny słownik zamówień publicznych: 
Kod CPV: * 
34.11.00.00-1 Samochody osobowe 
34.11.52.00-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób 

IV. Termin wykonania Zamówienia 
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20.12.2019r. 

V. Termin związania ofertą 
Dostawca zostanie związany ofertą przez okres 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania oferty). Dostawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego 
może przedłużyć termin związania z ofertą. 

http://ozef.pl


VI. Opis sposobu obliczania ceny 
Cena oferty wyrażona w PLN brutto zamówienia winna zawierać wszystkie koszty jakie 
Dostawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia. 

VII. Wymagane dokumenty, które należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( S P E C Y F I K A C J A TECHNICZNA) -

według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 
2. Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

VIII . Wymagane dokumenty: 
1. Do odbioru kompletnego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu 
oraz inne dokumenty wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim, tj. 

a) kartę gwarancyjną pojazdu z opisem warunków gwarancji, 
b) instrukcję obsługi pojazdu, 
c) wyciąg ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu, 
d) kartę pojazdu wydaną przez polskie organa administracji państwowej, 
e) wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu. 

IX. Pozostałe wymagania: 
1. Przedmiot dostawy powinien spełniać wymagania normatywne określone w: 

a) Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym" (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.), 

b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
(tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). 

X. Kryteria wyboru ofert 
1. Ocenie i porównaniu podlegają oferty złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z 
postępowania oraz nieodrzucone przez Zamawiającego. 
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: 

a) Cena - waga (znaczenie) 60% 
Sposób przyznania punktów w kryterium cena: 

Cena najniższa 
x 100 pkt x znaczenie kryterium 60% 

Cena badanej oferty 

Oferty oceniane będą na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w tabeli 
formularza ofertowego. W kryterium „Cena" Wykonawca może maksymalnie uzyskać 60 
punktów. 

b) Łatwy dostęp do osoby siedzącej na wózku inwalidzkim (opiekun może siedzieć 
obok osoby na wózku - 40% 
Wykonawca może uzyskać 40 punktów. 

3. Wynik 
Oferta, która otrzyma maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu o 



ustalone kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 
punktów. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej punktacji łącznej, zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie będą mogli 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

4. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Dostawcę. 

XI. Opis przygotowania oferty 
Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty 
związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie 
muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób 
sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków 
Dostawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie 
wystawionej stawki podatku VAT. 

XII . Miejsce i termin składania ofert 
Termin składania ofert upływa w dniu 20.09.2019 r. o godzinie 11:00. Decydujące znaczenie 
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać: 

• listownie na adres: Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Woli Gutowskiej, Wola 
Gutowska 52. 21-412 Adamów, z dopiskiem na nieprzezroczystej i zamkniętej 
kopercie O F E R T A na „Zakup dziewięcioosobowego pojazdu, przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 poruszających się na wózkach inwalidzkich 
na potrzeby Domu Pomocy Społecznej św. Józefa", 

• osobiście w księgowości Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Woli Gutowskiej z 
dopiskiem na nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie O F E R T A na „Zakup 
dziewięcioosobowego pojazdu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w 
tym 2 poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy 
Społecznej św. Józefa", 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie plików załączonych do 
korespondencji o temacie wiadomości: „Zakup dziewięcioosobowego pojazdu, 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 
poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy 
Społecznej św. Józefa w Woli Gutowskiej" na adres email: dpsjozef@dpsjozef.pl; 
pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF. 

XIII . Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej 
i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Woli Gutowskiej. 
Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (drogą elektroniczną lub telefonicznie). 

XIV. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax) 
s. Milena Cieślak, e-mail: dpsjozef@dpsjozef.pl, tel. 25 755 02 50 

mailto:dpsjozef@dpsjozef.pl
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XV. Pozostałe informacje 
1. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579). 
2. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej. 
3. Jeżeli dostawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, 

zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania kolejnej ich oceny. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim 
przypadku Dostawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów 
uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 

Załączniki do zapytania: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA) 
2. Formularz ofertowy 
3. Wzór umowy 

Zamawiający 


