Zapytanie ofertowe nr 1/ZK/SERCE/2017

Rakoniewice, dnia 07.09.2017r.

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu samochodu dostawczo-osobowego finansowanego ze środków
otrzymanych na podstawie umowy nr 9/DT/LOWES/2017 o udzielenie bezzwrotnego wsparcia
finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach
społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych
podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (dalej jako: „Umowa”) zawartej w ramach projektu pn.
„LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach
poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+)
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(dalej jako: „Zapytanie ofertowe”)
Nr sprawy: 1/ZK/SERCE/2017

Spółdzielnia Socjalna Serce z siedzibą w Rakoniewicach (62-067), przy ul. Krystyny 30, posiadająca
REGON: 302598854, NIP: 9950226410, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000489466, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie
Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego (dalej jako: „Zamawiający”), będąc zobowiązana na podstawie Umowy do wydatkowania
środków otrzymanych w ramach dotacji zgodnie z m.in. zasadę konkurencyjności, o której mowa m.
in. w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 (dalej jako: „Wytyczne”), zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu
samochodu dostawczo - osobowego, którego łączna wartość przekracza 50.000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) netto.
Umowa została zawarta w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej jako: „Projekt”).
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
1. Zamawiający:

Spółdzielnia Socjalna Serce
ul. Krystyny 30
62-67 Rakoniewice
tel./ fax. 695228891
REGON: 302598854
NIP: 9950226410
KRS 0000489466

2.

Opis przedmiotu zamówienia:

1)

Samochód będzie spełniał następujące warunki:

Zamawiający, zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej sprzedaży samochodu dostawczoosobowego, przy czym:
a.
typ samochodu: samochód dostawczo-osobowy dla 9 osób z możliwością składania siedzeń
oraz zwiększoną pojemnością bagażnika przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
(możliwość składania i wymontowywania trzeciego rzędu foteli; platforma najazdowa dla wózka
inwalidzkiego, uchwyty dla wózka inwalidzkiego, próg antypoślizgowy);
b.
zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub gotowy do zarejestrowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej;

c.
stan: nowy lub używany; bezwypadkowy; aktualne badania techniczne; dopuszczony do
poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.);
d.

masa całkowita: do 3,5 tony;

f.

moc: nie mniejsza niż 100 KM;

e.
i.

pojemność silnika: od 1550 cm3 do 2500 cm3;

rok produkcji: od 2012 r.

j.

rodzaj paliwa: diesel (olej napędowy);

l.

systemy bezpieczeństwa jazdy: co najmniej ABS;

k.
m.

poziom emisji spalin: min. Euro V;

skrzynia biegów: 5-biegowa, 6-biegowa lub automatyczna;

n.
dodatkowe wyposażenie: co najmniej elektryczne szyby, klimatyzacja (dalej jako:
„Samochód”);

2)
wybrany wykonawca będzie zobowiązany do wyznaczenia punktu odbioru pojazdu w
odległości maksymalnie 80 km od siedziby Zamawiającego lub zapewnienia dostawy pojazdu do
siedziby Zamawiającego.
Przekazanie pojazdu Zamawiającemu nastąpi w terminie maksymalnie do dnia 30 listopada 2017 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Płatność dokonana będzie w dwóch częściach.
3.

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

34110000-1 Samochody osobowe

4.

Termin wykonania zamówienia:

5.

Przygotowanie oferty:

30 listopada 2017r.

Oferent, który zdolny jest do wykonania opisanego powyżej zamówienia i jest zainteresowany jego
realizacją powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego w sposób opisany poniżej, ofertę zgodnie z
formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, podając
w szczególności cenę brutto sprzedaży Samochodu.

Oferent powinien w ramach formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego wskazać dokładną specyfikację Samochodu. W przypadku, gdy specyfikacja Samochodu
wskazana przez Oferenta nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, oferta
podlega odrzuceniu.
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (zł).

Oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Musi być podpisana przez osobę/-y uprawnioną/-ne lub
upoważnioną/-ne do występowania w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub
opatrzony pieczęcią imienną, a do oferty musi zostać dołączony dokument wykazujący umocowanie
takiej osoby do występowania w imieniu oferenta.
6.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty – sporządzone na formularzu ofertowym według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do
Zapytania Ofertowego, w języku polskim, w sposób czytelny, wraz ze wszystkimi załącznikami oraz
dokumentami wymienionymi w Zapytaniu Ofertowym, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia
15.09.2017r., osobiście w siedzibie Zamawiającego lub kurierem lub przesyłką pocztową na adres
siedziby Zamawiającego - w godzinach otwarcia biura Zamawiającego tj. od godziny 7.00 do 15.00 (z
dopiskiem: „Oferta dotycząca zakupu samochodu dostawczo-osobowego – nie otwierać do dnia
15.09.2017r.”). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej na adres
karolinabartkowiak@vp.pl, przy czym nie wyłącza to obowiązku złożenia oferty w sposób i terminie
określonym w zdaniu poprzedzającym.
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą
brane pod uwagę przy ocenie ofert.
7.

Informacje na temat zamówienia objętego Zapytaniem Ofertowym:

Ewentualne dodatkowe informacje udzielane są przez Karolina Bartkowiak-Glinka
telefonicznie, pod numerem: 695228891

e-mailowo pod adresem: karolinabartkowiak@vp.pl

8.
Kryteria oceny oferty, informacje na temat wag punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oraz sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego
kryterium:
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryteria:
1)
2)

cena brutto sprzedaży Samochodu – waga kryterium 80% (max 80 pkt);
rocznik Samochodu– waga kryterium 20% (max 20 pkt);

Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena brutto” otrzyma najtańsza oferta
według wzoru:
cena brutto oferty najtańszej

Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ *80
cena brutto oferty ocenianej

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2. W ramach kryterium „rocznik Samochodu” Zamawiający będzie przyznawał punkty na
podstawie rocznika Samochodu – ustalonego na podstawie oświadczenia oferenta zawartego w
treści formularza ofertowego oraz kserokopii poświadczonego za zgodność z oryginałem dowodu
rejestracyjnego pojazdu lub w przypadku Samochodu nowego dokumenty zawierające dane i
informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu (np. dopuszczenie jednostkowe
pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia
indywidualnego WE pojazdu). Oferent będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego
kryterium według następującego schematu:
•

rocznik od 2012 r. do 2014 r. –10 punktów;

•

rocznik od 2016 r.– 20 punktów.

•

rocznik od 2014 r. do 2016 r. – 15 punktów;

Oferent zobligowany jest do zadeklarowania rocznika, który następnie zostanie zweryfikowany przez
Zamawiającego na podstawie dołączonych do oferty dokumentów.
Punkty z oceny kryterium 1 i 2 zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma
zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

10.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej
wymienionym wymaganiom dotyczącym zamówienia i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o
podane wyżej kryteria oceny ofert. Postępowanie może zakończyć się wyborem jednego wykonawcy.
Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w Zapytaniu Ofertowym, podlega
odrzuceniu.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi na swojej stronie internetowej
www.spoldzielniaserce.pl, a ponadto poinformuje wszystkie podmioty które przesłały oferty oraz
umieści informację na swojej stronie internetowej w ciągu 8 dni roboczych od daty zakończenia
przyjmowania ofert.

Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy lub zaoferowany
przez niego samochód nie będzie posiadał cech, które zadeklarował on w formularzu ofertowym,
Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z oferentem, którego oferta
będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
11.

Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia:

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru, a wykonawcą polegające w szczególności
na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej,
oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania wskazanych wyżej
powiązań, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
12.
1.

Postanowienia dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2.
Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w
wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:

a.
wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach
określonych w umowie;
b.
zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy,

c.
powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.
3.
Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.

4.
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert określonego
w ramach Zapytania Ofertowego.
5.
Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
powyższych zasad.

..............................................................
miejscowość i data

..........................................................................................
Pieczęć i podpis Zamawiającego

lub osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego

Załączniki:
1)
2)

Wzór oświadczenie oferenta o braku powiązań z Zamawiającym;
Formularz ofertowy.

Załącznik nr 1
………………………………………………………………………
pełna nazwa oferenta

………………………………………………………………………
adres oferenta

………………………………………………………………………
NIP oferenta

………………………………………………………………………

……………………………………
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj.
Spółdzielnią Socjalną Serce z siedzibą w Rakoniewicach (62-067), przy ul. Krystyny 30, posiadającą
REGON: 302598854, NIP: 9950226410, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000489466, którego dokumentacja przechowywana jest w Sądzie
Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.
Nie posiadam powiązań z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru, polegających w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
……………………………………………………

podpis oferenta

Dot. postępowania nr sprawy 1/ZK/SERCE/2017:

Załącznik nr 2

Spółdzielnia Socjalna Serce
ul. Krystyny 30
60-067 Rakoniewice
OFERTA
Ja/My niżej podpisany/i: ...........................................................................................................................
działający w imieniu …………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………………..
(……-…….), przy ul. …………………………………………………………. Niniejszym składam/y ofertę na realizację
zamówienia polegającego na zakupie Samochodu objętego zapytaniem ofertowym nr
1/ZK/SERCE/2017 z dnia 7 września 2017r. (dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”) i oferuję/-emy
wykonanie
zamówienia
tj.
sprzedaż
Samochodu
za
cenę
brutto:
...............
zł,(słownie:...................................................................................), tj. za cenę netto w kwocie:
................ zł (słownie:………….…………………………………………………..).
Jednocześnie wskazuje/my następujące cechy oferowanego samochodu:

a.
typ samochodu:
………………………………………………………………………………………………………………………..;
b.

czy zarejestrowany : ……………………………………………………………………………………………….;

c.
stan:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
d.
aktualne badania techniczne:
…………………………………………………………………………………………………..;

e.
dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.):
………………………………………………………………………………………………………………………………………...;
f.
masa całkowita:
………………………………………………………………………………………………………………………..;
g.
pojemność silnika:
………………………………………………….………………………………………………………………..;

h.
moc:
……………………………….………………………………………………………………………………………………………..;
i.
rok produkcji:
……………………………………………………………………………………………………….…………………..;

j.
rodzaj paliwa:
…………………………………………………………………………………………………………………………..;
k.
poziom emisji spalin:
………………………………………………………………………………………………………………..;
l.
systemy bezpieczeństwa jazdy:
………………………………………………………………………………………………..;

m.
skrzynia biegów:
………………………………………………………..……………………………………………………………..;
n.
dodatkowe wyposażenie:
………………………………………………………………………………………………………..;
Ponadto:
1)

oświadczam/y, że spełniam/y wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu Ofertowym;*

2)
do niniejszej oferty załączam: oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym dokumenty
potwierdzające dane specyfikacyjne oferowanego samochodu.*
..............................................................
miejscowość i data

*-

..........................................................................................
Podpis oferenta

Należy skreślić w razie niezłożenia przedmiotowego oświadczenia.

