ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

FINEZJA EDWARDA KRAJEWSKA
9561000924
Ul. Mjr. Ludwika Idzikowskiego 36
87-100 Toruń
5/FWI-C19/2021/199

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego (1 szt.) o minimalnych parametrach:
- silnik benzynowy lub hybrydowy o poj. max. 1,5 l;
- pojemność bagażnika minimum 280l.
Kod CPV: 34110000-1 samochody osobowe
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia,
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej właściwe wykonanie przedmiotu
zamówienia.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie informacji
zawartych w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
3. Kryteria oceny oferty
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
a) Cena netto
b) Termin realizacji
c) Gwarancja
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
a) Cena netto – 50%
b) Termin realizacji - 30%
c) Gwarancja – 20%
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Cena netto
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą
netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena
w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc =

x 50

Gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Termin realizacji
Przez kryterium „Termin realizacji” Zamawiający rozumie deklarowany w ofercie termin, w
którym Oferent dostarczy pod wskazany adres przedmiot umowy. Ocena w ramach kryterium
„Termin realizacji” (Kt) będzie obliczana w następujący sposób:
a. Termin realizacji wskazany w ofercie: od dnia 27.07.2021 do dnia 31.07.2021 r. – Kt = 0 pkt
b. Termin realizacji wskazany w ofercie: od dnia 21.07.2021 do dnia 26.07.2021 r. – Kt = 10 pkt
c. Termin realizacji wskazany w ofercie: od dnia 16.07.2021 do dnia 20.07.2021 r. – Kt = 20 pkt
d. Termin realizacji wskazany w ofercie: do dnia 15.07.2021 r. – Kt = 30 pkt
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji”
Gwarancja
Przez kryterium „Gwarancja” Zamawiający rozumie deklarowany w ofercie okres gwarancji na
przedmiot dostawy. Ocena w ramach kryterium „Gwarancja” (Kg) będzie obliczana w
następujący sposób:
a. Okres gwarancji wskazany w ofercie: brak – Kg = 0 pkt
b. Okres gwarancji wskazany w ofercie: do 24 miesięcy i/lub 50.000 km (włącznie)– Kg = 10 pkt
c. Okres gwarancji wskazany w ofercie: powyżej 24 miesięcy i/lub 50.000 km – Kg = 20 pkt
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji”

Całkowita ocena oferty to suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, zgodnie z
poniższym wzorem: Kc + Kt + Kg
Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy
zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną
uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych
kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania
punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Oferent, który zdobędzie
najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby
punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, jeżeli nie będzie
można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyska
taką samą liczbę punktów.
6. Termin składania ofert
7 dni roboczych od dnia publikacji ogłoszenia
7. Miejsce i sposób składania ofert
Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania należy
składać:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: edwarda.k@wp.pl lub
- pocztą, kurierem lub osobiście pod adresem:
FINEZJA EDWARDA KRAJEWSKA
Ul. Mjr. Ludwika Idzikowskiego 36
87-100 Toruń
Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego.
8. Termin realizacji umowy
Do dnia 31.07.2021
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Edwarda Krajewska
edwarda.k@wp.pl
tel. 604 193 999
Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je
przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia
zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1. zmiana terminu realizacji umowy:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony
wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy;
c) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna,
ekonomiczna, techniczna, inna podobnego typu lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy
zgodnie z zamówieniem
2. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
3. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
4. zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
5. zmiany osób reprezentujących strony,
6. zmiany terminów płatności,
7. zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,
8. zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez podania
przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert.
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Załącznik do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa przedsiębiorstwa Zamawiającego
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

FINEZJA EDWARDA KRAJEWSKA
9561000924
Ul. Mjr. Ludwika Idzikowskiego 36
87-100 Toruń
5/FWI-C19/2021/199

Dane oferenta:
Nazwa Oferenta
NIP
REGON
Adres siedziby
Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko,
telefon, e-mail)
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedkładam ofertę na:

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu
oferty (w tym
(Marka/model/rok
produkcji/rodzaj
silnika/pojemność
silnika/ pojemność
bagażnika/inne
istotne dane)

Cena netto
(PLN)

VAT
(PLN)

Cena brutto
(PLN)

Dostawa samochodu osobowego (1
szt.) o minimalnych parametrach:
- silnik benzynowy lub hybrydowy o
poj. max. 1,5 l;
- pojemność bagażnika minimum 280l.
Oświadczam, że proponowany przedmiot oferty jest nowy/używany (niepotrzebne skreślić).
Oświadczam, że cena za wykonanie wskazana w ofercie zamówienia ma charakter ryczałtowy i
obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w pełnym zakresie, z uwzględnieniem
ewentualnego ryzyka związanego z wynagrodzeniem ryczałtowym; cena oferty zawiera wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia – zarówno wynikające wprost z opisu przedmiotu
zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia,
Termin realizacji (data): ………………………

Okres gwarancji (liczba miesięcy):………………………..
Termin związania ofertą: 30 dni
W przypadku, jeśli oferowany środek trwały jest używany, oświadczam, że sprzedawany używany
środek trwały w ciągu ostatnich 7 lat nie został zakupiony ze środków finansowych pochodzących z
Funduszy Unii Europejskiej bądź krajowych środków publicznych. (jeśli nie dotyczy skreślić)
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Oferent:
1. Zapoznał się z treścią i warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń
oraz zdobyłem wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
2. Jest w stanie wykonać zamówienie objętą przedmiotem zamówienia we wskazanym wyżej
terminie.
3. Nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez
powiązania kapitałowe lub osobowe 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 Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia,
6. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
7. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej właściwe wykonanie
przedmiotu zamówienia.
8. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do procedowania
postępowania wybory dostawcy i zrealizowania zamówienia.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejscowość i data

(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych o
składania ofert w imieniu Oferenta)

