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

„Heverc” Sp. z o. o.
8792679068
ul. Spokojna 3, 87-152 Łubianka
1/FWI-C19/2020/1350

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego środka trwałego:
samochodu typu VAN z silnikiem wysokoprężnym o następujących minimalnych
parametrach i wyposażeniem:
•rok produkcji: 2019;
•napęd: na przednie koła;
•skrzynia biegów: manualna lub automatyczna;
•pojemność skokowa: 1,5 L;
•moc silnika: 100 km;
•norma emisji spalin: euro 6;
•ilość drzwi: 4;
•ilość miejsc: 3;
•pojemność przestrzeni ładunkowej: 3,5 m3;
•gwarancja: 2 lata;
•wyposażenie dodatkowe: czujniki parkowania, zestaw głośnomówiący,
przystosowany do przewiezienia wąskich przedmiotów o długości 2600 mm,
pełna ściana grodziowa oddzielająca przestrzeń ładunkową;
•długość przestrzeni bagażowej 2000 mm.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie
jest obowiązkowe
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć podmioty
spełniające następujące warunki:
2.1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na
spełnienie warunków zamówienia.
2.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji zamówień na
przedmiot zamówienia.
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2.3. Udzielą minimum rocznej gwarancji na przedmiot zamówienia określony w
niniejszym zapytaniu.
2.4. Przeprowadzą podstawowe szkolenie z zakresu użytkowania przedmiotu
zamówienia podczas jego odbioru.
2.5. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu tj. nie
złożyli prawidłowo wypełnionej oferty zgodnie z załączonym formularzem lub też
złożyli ofertę po wyznaczonym terminie, podlegają wykluczeniu z udziału w
postępowaniu.
3. Kryteria oceny oferty
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
KRYTERIUM CENA BRUTTO: Cena oferty ma zawierać wszystkie koszty,
jakie ma ponieść Zamawiający w związku z zakupem przedmiotu
zamówienia. Cenę oferty należy podać w walucie PLN/EUR. Ceny w PLN/EUR
należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie podlega
cena brutto.
KRYTERIUM GWARANCJA: W ramach tego kryterium Zamawiający dokona
oceny ofert pod kątem czasu udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia.
KRYTERIUM DODATKOWE - CZAS REALIZACJI: W ramach tego kryterium
Zamawiający dokona oceny oferty pod kątem czasu realizacji zamówienia
liczonego w dniach.
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty
Wybór oferty zostanie
postępowaniu kryteria:

dokonany

w

oparciu

o

przyjęte

w

niniejszym

CENA BRUTTO -70%
UDZIELENIE GWARANCJI - 30%
CZAS REALIZACJI - kryterium brane pod uwagę w przypadku zbieżności ilości
uzyskanych punktów przez poszczególne oferty.
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
oceny oferty
KRYTERIUM CENA BRUTTO(C):
W przypadku przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na
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podstawie wyniku osiągniętej
wyliczonych w oparciu o wzór:

liczby

punktów

z

kryterium

cena

brutto,

C=(cena brutto ceny najniższej/cena brutto rozpatrywanej oferty) x 70=ilość
punktów.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 70
pkt.
KRYTERIUM GWARANCJA(G):
W przypadku przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod
kątem udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia:
gwarancja na okres 12-24 miesięcy -10 pkt,
gwarancja na okres 24-36 miesiące -20 pkt.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium:
30pkt
Uwaga! Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być
podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT lub
innych podatków - jeżeli występują. Cena podana w ofercie musi obejmować
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany
przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena nie ulega
zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). Cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
KRYTERIUM CZAS REALIZACJI (T):
Kryterium opcjonalne, brane pod uwagę w przypadku zbieżności uzyskanej liczby
punktów złożonych ofert. Kryterium rozpatrywane pod względem jak
najkrótszego czasu realizacji.
6. Termin składania ofert
Oferta powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie
www.tarr.org.pl.
7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
- osobiście lub za pośrednictwem kuriera/posłańca/operatora pocztowego w
zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Oferta na zapytanie ofertowe pn. „Zakup
samochodu typu VAN - 1/FWI-C19/2020/1350„
- drogą mailową w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów (pdf) na
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adres: biuro@heverc.pl
w terminie do 7 dni od momenty zamieszczenia na stronie: www.tarr.org.pl
Miejsce składania ofert:
„Heverc” Sp. z o. o.
ul. Spokojna 3
87-152 Łubianka
Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną wykluczone.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
8. Termin realizacji umowy
Przedmiot niniejszego postępowania musi zostać dostarczony do Zamawiającego
w terminie nieprzekraczającym 20 dni od momentu przekazania Wykonawcy
informacji o wygranym postępowaniu.
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Osoba do kontaktu: Daria Grzelak
Tel.: 690002255
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
10.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Terminu wykonania, Obowiązków
Zamawiającego i Wykonawcy, zakresu odpowiedzialności a także nieistotnych
zmian umowy jeżeli taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub
Pośredniczącej, a także ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy i zostanie
wskazana w aneksie zamieniającym postanowienia umowy.
10.2. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie
oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako
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zmiana, która w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie
wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących
złożyć ofertę.
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką
możliwość przewiduje
Zamawiający nie przewiduje możliwości 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 przewiduje składania ofert wariantowych.

Załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego
„Zakup samochodu typu VAN - 1/FWI-C19/2020/1350„
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FORMULARZ OFERTY

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

.................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP/KRS)

z siedzibą w/zamieszkałego w*
......................................................................................................…………………….
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)

.................................................................................................................................
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe „Zakup samochodu typu VAN - 1/FWIC19/2020/1350„, składam ofertę w postępowaniu na usługę, prowadzonym w
trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

KRYTERIA

PREZENTOWANA OFERTA

Cena brutto (C)
Okres gwarancji (G)
Czas dostawy przedmiotu
zamówienia (T)

Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia w szczególności: dostawę pojazdu do siedziby zamawiającego,
należne podatki, których naliczenie i pobranie wynika z obowiązujących
przepisów.
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Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w
zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, że posiadam wiedze, zaplecze technologiczne oraz uprawnienia
wystarczające do zrealizowania zamówienia.
Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu wskazane w
pkt. 2 Zapytania Ofertowego
Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego
wykonania zamówienia.
Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu
terminu składania ofert.

Oferta wraz z załącznikami zawiera .................... stron.

................................…………….

…….…………………………………..

miejscowość, data

czytelny podpis osoby upoważnionej
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