Poraj, dnia 10.12.2014

Zapytanie ofertowe Nr. GK.271.1.57.2014
Dotyczy: „Dostawa samochodu osobowego – Mikrobus 9 osobowy
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych”.
I. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający – Gmina Poraj
Adres: ul. Jasna 21 ,42-360 Poraj
Telefon: (0-34) 3145-251, faks: (034) 3145-006
Strona internetowa :www.poraj.bip.net.pl
Adres e-mail: sekretariat@ugporaj.pl
NIP: 577-197-63-51
Regon: 151398528
Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00 do 15.00
wtorek: 7.30-16.00
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego – Mikrobus 9 osobowy
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ( w tym co najmniej 1 miejsce do
przewozu osób na wózkach inwalidzkich).
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1
Dostarczony samochód musi posiadać parametry techniczne oraz wyposażenie nie gorsze niż
podane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu, fax-u, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez oferenta

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana na adres: Urząd Gminy Poraj , ul. Jasna 21 , 42-360 Poraj
do dnia 18.12.2014 do godz. 13.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru
przedsiębiorców lub z CEIDG, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy
przed datą złożenia oferty lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy pok.216
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 18.12.2014r. o godz. 13.10 w Urzędzie Gminy ,42-360 Poraj
ul. Jasna 21 , pokój nr 218
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w
okresie obowiązywania umowy.
1. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia.
Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla
zrealizowania przedmiotu zamówienia,
2. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dokonywane będzie w złotych
polskich (PLN).
3. Cena ofertowa winna zawierać podatek VAT obowiązujący w dacie składania oferty. W
razie zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji zamówienia, cena ulegnie
automatycznej zmianie proporcjonalnie do tej zmiany.
19. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
najniższa cena - 100 %
cena oferty najniższej
C = -------------------------------

x 100x 100%

cena oferty badanej

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty

Dodatkowych informacji udziela Pan Adam Zaczkowski pod numerem
telefonu 034 3145-524
IX. ZAŁĄCZNIKI
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
3. Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu

Zał. nr1 do Zapytania ofertowego

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Dostawa samochodu osobowego- Mikrobus 9-osobowy przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych
(w tym co najmniej 1 miejsce do przewozu osób na wózkach
inwalidzkich)

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego
Lp
1

Fabrycznie nowy 2014r.

2

Rozstaw osi powyżej 3300 mm

3

Lakier akrylowy – kolor szary

4

Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, powyżwj 100KM

5

norma min. EURO 5

6

Oryginalne kombi 9 osobowe

7

Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych
Z wyposażeniem

1

Immobiliser, + autoalarm

2

centralny zamek z pilotem,

3

izolacja dźwiękowo-termiczna,

4

wspomaganie układu kierowniczego,

5

układ hamulcowy z ABS,

6

hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

7

systemy kontroli trakcji : układ EDS lub równoważny

8

systemy kontroli trakcji : układ ASR lub równoważny

9

systemy kontroli trakcji : układ MSR lub równoważny

10

systemy kontroli trakcji : układ ESP

11

niezależne zawieszenie ze stabilizatorem

12

napęd na koła przednie lub tylne,

13

obrotomierz elektroniczny,

14

lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie

15

skrzynia biegów min. 5- biegowa mechaniczna

16

klimatyzacja z min. półautomatyczną regulacją z nawiewami na przedział kierowcy i
klimatyzacja z nawiewami w suficie na przedział pasażerski

17

poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

18

pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera

19

zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach

20

regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

21

zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

22

całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne / termiczne – oryginalnie
dodatkowo przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej

23

wycieraczki szyby przedniej z dwustopniowa regulacją prędkości i spryskiwaczem

24

przesuwne prawe drzwi boczne z funkcją wspomagania domykania

25
26
27

tylne drzwi podnoszone do góry z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem
czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy
stopień wejściowy boczny oświetlony

28

oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie

29

wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy

30

drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział pasażerski

31

elektrycznie regulowane przednie szyby boczne i elektrycznie regulowane i podgrzewane
lusterka boczne

32

fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami
+ pojedynczy fotel pasażera w kabinie kierowcy z podłokietnikami

33

wyjmowany i składany drugi i trzeci rząd siedzeń - siedzenia 2 miejscowe

34

składany i wyjmowany czwarty rząd siedzeń - siedzenie 3 miejscowy

35

wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe

36

światła do jazdy dziennej włączane automatycznie

37

sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach

38

lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego , awarii układu hamulcowego i poziomu
płynu

39

reflektory przednie halogenowe +regulacja zasięgu

40

trzecie światło stop+ światło przeciwmgielne z tyłu

41
42

przygotowanie do montażu radia – antena, głośniki szerokopasmowe
radio CD/RDS/MP3

43

gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik

44

fartuchy przeciwbłotne

45

dywaniki gumowe

46

dodatkowe opony zimowe - 4szt

47

pełnowymiarowe koło zapasowe
Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku

1

Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: fotel 3
osobowy z 4 rzędu, fotel 2 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy z 2 rzędu.

2

Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa

3

Szyny wzdłuż mocujące 1wózek w podłodze pojazdu w miejscu drugiego rzędu siedzeń

4

Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn

5

Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim

6

Najazdy teleskopowe aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiająca wprowadzenie
wózka z boku do pojazdu

7

Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem : pojazd dla osób niepełnosprawnych
Minimalne warunki gwarancji:

1
2

24miesiące bez limitu kilometrów
36 miesięcy na powłokę lakierniczą

3

144 miesiące na perforację elementów nadwozia

Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTY
na wykonanie zamówienia poniżej 30 000 euro
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Poraj
ul. Jasna 21
42-360 Poraj
Regon 151398528
NIP-577-197-63-51
II. Opis przedmiotu zamówienia :
Dostawa samochodu osobowego – Mikrobus 9 osobowy przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych
a) termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy
b) warunki płatności : do 30 dni od złożenia faktury ,rachunku
III. Forma złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.12.2014r. w formie :
1. pisemnej na adres zamawiającego do godz. 13.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w
Poraju, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium
 cena 100 %.
IV. Tryb postępowania : rozeznanie cenowe
V. Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
NIP ……………………………… REGON …………………………….

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
- cena brutto …………………………..
Słownie :……………………………………………………………………………….
- cena netto………………………….....
- Podatek VAT ………………………..
2. Oświadczam ,że:
*

w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

koszty

wykonania

* zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
oraz że spełniam warunki uprawniające do wykonania zamówienia zawarte w
art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych.
3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są :
1. ………………………………………………………..
2…………………………………………………………
(Do oferty należy załączyć wyciąg z CEIDG lub z KRS-u ).

……..………………. dnia ……………..

………………………………………
/ podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

Załącznik nr 3

Oświadczenie Wykonawcy
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Adres Wykonawcy :

oświadczam że Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki udziału określone w art.
22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jednolity( Dz. U. z 2013 , poz. 907 z
późn. zm.) dotyczące:
Dostawa samochodu osobowego – Mikrobus 9 osobowy przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy
prawne nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Miejsce i data ...............................

.............................................
(Podpis osoby lub osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy )

Załącznik nr 4

Oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Dostawa Fabrycznie nowego samochodu osobowego – Mikrobus 9 osobowy
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
Adres Wykonawcy :

oświadczam
że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję , brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych(t. jedn. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm. ).

Miejsce i data ...............................

..........................................................
( podpis Pełnomocnika Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Zał.Nr.5
Projekt
UMOWA Nr. GK.272 ……… 2014

Zawarta w dniu ………….. w Poraju pomiędzy Gminą Poraj 42-360 Poraj ul. Jasna 21
posiadającą Regon 151398528 , NIP-577-197-63-51 reprezentowaną przez Wójta Gminy
Łukasza Stachera zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a
firmą …………………………….……………. wpisaną do ………….………………….., NIP
………………….., REGON ……………………, z siedzibą ……………………………..
reprezentowaną przez:
…………………………………………….
zwaną dalej „Dostawcą”

1. Zgodnie z art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.20103 r. poz. 907 z późn.
zm.) Prawo Zamówień zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest : Dostawa Fabrycznie nowego samochodu osobowego – Mikrobus
9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w zał. Nr. 1
§2
1. Dostawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 z należytą
starannością zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 spełnia warunki przewidziane w obowiązujących w
tej materii przepisach prawnych.
§3
1. Termin realizacji dostawy – ……………………..
2. Jako termin realizacji dostawy przyjmuje się datę podpisania bez uwag protokołu odbioru
technicznego.
§4
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi :
1. Dostawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub faksem z min. 2-dniowym wyprzedzeniem
o dacie odbioru technicznego. Odbiór techniczny nastąpi w dniu uzgodnionym przez obie strony i
musi się zakończyć najpóźniej w dniu, określonym w § 3 ust. 1.
2. W dniu odbioru technicznego Dostawca przekaże Zamawiającemu:

1) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz znajdującego się w nim wyposażenia – w
języku polskim,
2) warunki gwarancji na: samochód, sprzęt oraz wyposażenie zabudowane i dostarczone,
3) katalog części zamiennych w języku polskim,
4) dokumenty wymagane przez prawo polskie niezbędne do rejestracji samochodu,
5) wykaz punktów serwisowych,
oraz wystawi fakturę za wykonanie przedmiotu umowy.
3.Zarówno w dniu odbioru technicznego jak i końcowego samochód ma być w stanie gotowym do
jazdy oraz ma być zaopatrzony we wszystkie niezbędne płyny
§5
1. Dostawca zapewni bezpłatne min. 1-godzinne szkolenie z zakresu obsługi samochodu,
będącego przedmiotem umowy dla co najmniej 1 osoby.
2. Szkolenie odbędzie się w dniu odbioru końcowego samochodu.
§6
1. Dostawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na:
1) podwozie samochodu - ….. miesięcy,
2) nadwozie
- …. miesięcy,
3) na podzespoły – …. miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji będzie liczony od dnia następującego po dniu odbioru końcowego
samochodu. W okresie gwarancji naprawy będą dokonywane bezpłatnie przez serwis Dostawcy w
siedzibie Dostawcy lub w miejscu przez niego wskazanym.
3. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne
przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji
§7
1. Dostawca zapewni nieodpłatny serwis w okresie gwarancyjnym.
2. Czas przystąpienia serwisu do naprawy – maksymalnie 72 godziny od zgłoszenia usterki lub
zgłoszenia samochodu do przeglądu (bez wliczania dni ustawowo wolnych od pracy).
§8
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Dostawca otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy stanowiącą załącznik do
niniejszej umowy w wysokości:
netto ……………. zł (słownie złotych: ………………………………………………..),
natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości … w kwocie ………… zł,
całkowita wartość zamówienia brutto …………….. zł (słownie złotych:
…………………………….).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i nie ulega podwyższeniu z
jakiegokolwiek tytułu.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone na podstawie otrzymanej
faktury VAT, w oparciu o protokół o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 przelewem na rachunek
bankowy Dostawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

§9
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 - w wysokości
0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 ) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1,
2) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 .
§ 10
Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1
przekraczającego 7 dni ponad termin określony w § 3 ust. 1;
2) w przypadku odmowy dokonania rejestracji samochodu przez uprawniony organ.
§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego i inne właściwe dla
przedmiotu umowy.
§ 14

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egzemplarze
dla Zamawiającego a 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :

DOSTAWCA:

