ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa

Kancelaria Adwokacka, dr Alicja Osowska Kowalska, Adwokat

NIP

956-211-66-46

Adres siedziby

ul. Wilcza 15, 87-100 Toruń

Nr wniosku o powierzenie grantu

1/FWI-C19/2020/489

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego środka trwałego, samochodu osobowego, o
następujących minimalnych parametrach i wyposażeniu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rok produkcji – 2019;
silnik: benzynowy Pb95, turbodoładowany;
moc silnika : nie mniej niż 120 KM;
pojemność skokowa: pomiędzy 900-1000 cm3;
napęd: przednia oś;
skrzynia biegów: manualna 6-stopniowa;
norma emisji spalin: EURO 6;
ilość drzwi: 5;
ilość miejsc: 5;
pojemność bagażnika przy siedzeniach rozłożonych: min. 450 l;
kolor biały;
wyposażenie: przednie poduszki powietrzne, boczne poduszki powietrzne, kurtyny
powietrzne (przód, tył), ABS, EBD, BA, VSA, HSA, DWS, ESS, system ostrzegania przed kolizją,
system utrzymywania na pasie ruchu, system rozpoznawania znaków drogowych, tapicerka
materiałowa, system ECON, SIL - wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu, system
auto-stop, automatyczne światła z czujnikiem ruchu, 4 uchwyty mocujące w bagażniku,
roleta bagażnika, wejście USB, bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth,
sterowanie radiem z kierownicy, przednie reflektory LED, światła do jazdy dziennej LED,
światła tylne LED, oświetlenie do czytania, oświetlenie bagażnika, oświetlenie wnętrza
z przodu i z tyłu w podsufitce, elektryczny hamulec ręczny, klimatyzacja automatyczna,
zabezpieczenia: immobilizer, system alarmowy ze zdalnym sterowaniem, 2 składane kluczyki
z systemem zdalnego sterowania.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
W ubieganiu o udzielnie zamówienia mogą uczestniczyć podmioty, które spełniają następujące
warunki:
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji zamówień na przedmiot zamówienia.
3. Przeprowadzą podstawowe szkolenie z zakresu użytkowania przedmiotu zamówienia podczas
jego odbioru.
3. Kryteria oceny oferty
Cena brutto – 100 %.
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
KRYTRIUM 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. Ceny w PLN
należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie podlega cena brutto.
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
KRYTRIUM CENA BRUTTO(C): W przypadku przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny
ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów z kryterium cena brutto, wyliczonych w
oparciu o wzór: C=(cena brutto ceny najniższej/cena brutto rozpatrywanej oferty)x100=ilość
punktów. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 100 pkt
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
Miejsce składania ofert: Kancelaria Adwokacka, dr Alicja Osowska - Kowalska, adwokat, ul. Wilcza
15, 87-100 Toruń.
Sposób składania ofert: ofertę należy złożyć w postaci skanów dokumentów podpisanych przez
osobę uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta na adres poczty elektronicznej:
alicja.osowska@op.pl
8. Termin realizacji umowy
Do dnia 31 października 2020 r.

9. Kontakt w sprawie składania ofert

Alicja Osowska-Kowalska, tel. 604-493-044

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

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje

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

