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

AUTO-TRANS EWELINA CENTKOWSKA
8891471081
Dęby 108, 88-210 Dobre
1/FWI-C19/2020/1256

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
CPV: 34110000-1
Samochody osobowe
Przedmiotem zamówienia jest samochód osobowy, używany, kompletny, wolny od wad
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, bezwypadkowy, zgodnie z niżej przedstawionymi
wymaganiami. Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest
zaproponowanie parametrów lepszych:
1)
2)
3)
4)

rok produkcji: minimum 2014,
skrzynia biegów: manualna lub automat pojemność silnika: od 1968 cm3,
moc silnika: od 150 KM ,
kolor: dowolny (za wyjątkiem czerwonego i żółtego),

5)
−
−
−
−
−
−
−

system bezpieczeństwa:
ABS,
poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy oraz pasażera,
tempomat ,
układ kierowniczy ze wspomaganiem,
czujniki parkowania,
system wspomagania nagłego hamowania,
ESP,

6)
−
−
−
−

Kabina
Ilość miejsc: 5,
Liczba drzwi: 4/5,
Tapicerka: ciemna,
Fotele: przednie fotele regulowane,

7) Wyposażenie dodatkowe:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,
lusterka boczne elektrycznie regulowane,
szyby boczne przednie i tylne elektrycznie regulowane,
zabezpieczenia autoalarm, immobiliser,
otwieranie samochodu z pilota (centralny zamek),
światła: przednie i tylne przeciwmgielne, światła LED, reflektory xenonowe,
koła min 17 " na felgach aluminiowych,
kierownica regulacja odległości i pochylenia, wielofunkcyjna,
radioodtwarzacz z zestawem głośnomówiącym i z bluetooth,
nawigacja,
gaśnica,
apteczka pierwszej pomocy,
trójkąt ostrzegawczy,

Inne postanowienia związane z dostawą samochodu:
1. Dostarczany samochód powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania
rejestracji oraz dopuszczające pojazd do ruchu.
2. Wraz z pojazdem należy dostarczyć:
− książkę serwisową,
− książkę gwarancyjną,
− instrukcję obsługi,
− wszystkie w/w dokumenty w języku polskim,
− dwa komplety oryginalnych kluczyków.
Zgodnie z regulaminem naboru wniosków zamawiający, który dokonuje zakupu używanego środka
trwałego zobowiązany jest przedstawić Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w
Toruniu (dalej TARR S.A.) faktur jego zakupu przez poprzednich właścicieli w okresie ostatnich 7 lat
wraz z oświadczeniami o braku współfinansowania zakupu ze środków Unii Europejskiej lub dotacji z
innych krajowych środków publicznych.
W związku z powyższym podmiot ubiegający o udzielenie przedmiotowego zamówienia, w
przypadku wyboru jego oferty w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązany będzie dostarczyć
zamawiającemu kopię* faktury potwierdzającą, że samochód osobowy został nabyty przez ten
podmiot w okresie ostatnich 7 lat oraz oświadczenie (w oryginale) o braku współfinansowania
zakupu ze środków Unii Europejskiej lub dotacji z innych krajowych środków publicznych.
*na żądanie TARR podmiot którem zostanie udzielone zamówienie udostępni zamawiającemu oryginał faktury
(którą zamawiający następnie zwróci temu podmiotowi) celem okazania go w TARR SA lub podmiot któremu
zostanie udzielone zamówienie, osobiście okaże TARR SA tę fakturę.

Podmiot któremu zostanie udzielone zamówienie dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby
zamawiającego.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą podmioty spełniające następujące warunki:
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu
zamówienia,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe zrealizowanie przedmiotu
zamówienia,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do zrealizowania
przedmiotu zamówienia.
3. Kryteria oceny oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i współczynnikami
wag (znaczeniem) do tych kryteriów:
▪ cena oferty netto(C) 60%
▪ czas realizacji zamówienia (CR) 40%

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i
współczynnikami wag (znaczeniem) do tych kryteriów:
▪ cena oferty netto (C) 60%
▪ czas realizacji zamówienia (CR) 40%
2. Sposób punktacji w ramach kryteriów:
Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt.
Ocena całkowita punktowa [X] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się będzie
z dwóch czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt:
X = C+ CR

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
5.1. Punktowe Kryterium – cena netto oferty [C]
Zamawiający przyzna 60 pkt w ofercie z najniższą ceną netto [zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów
przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Cn
C
xR1
Co
C – wartość punktowa ceny oferty złożonej
Cn – najniższa cena spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert
złożonych
Co – cena ocenianej oferty
R1 – znaczenie = 60 %

5.2. Punktowe Kryterium – czas realizacji zamówienia [CR]
Punktowe kryterium – czas realizacji zamówienia - oceniane będzie na podstawie zadeklarowanego
przez Wykonawcę terminu dostawy używanego samochodu osobowego od momentu zawarcia
umowy. W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie przyznana następująco:
▪ czas realizacji do 7 dni - 40 pkt,
▪ czas realizacji od 8 do 14 dni - 30 pkt,
▪ czas realizacji od 15 do 21 dni - 20 pkt,

▪
▪

czas realizacji od 22 do 28 dni - 10 pkt,
czas realizacji od 29 do 42 dni - 0 pkt.

Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:
1)
2)

Oferta wykonawcy, który zaoferuje więcej niż jeden czas realizacji zamówienia zostanie
odrzucona.
Oferta wykonawcy, który nie zaoferuje czasu w jakim zrealizuje zamówienie zostanie
odrzucona.

UWAGI :
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w niniejszym zapytaniu cenowym i została oceniona jako najkorzystniejsza
zgodnie z określonymi kryteriami, tj. uzyskała największą sumaryczną ilość punktów w ramach
kryteriów oceny ofert.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.
6. Termin składania ofert
Termin na złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do zamawiającego) wynosi
7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej
https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/.
Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a
kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
7. Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy można złożyć:
a) w formie pisemnej, osobiście, przesłać za pomocą Poczty Polskiej SA lub za pomocą firmy
kurierskiej na adres:
Auto-Trans Ewelina Centkowska
Dęby 108, 88-210 Dobre
Dostarczenie ofert do wskazanego miejsca i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie lub opakowaniu.
Na kopercie powinno widnieć oznaczenie „Oferta na zakup samochodu osobowego”
Kopertę (opakowanie) zaopatrzyć w adres zwrotny Wykonawcy, umożliwiający odesłanie oferty
złożonej po wyznaczonym terminie składania ofert.
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ewelina.a1988@wp.pl
w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów z rozszerzeniem .pdf
W tytule e-maila należy wpisać „Oferta na zakup samochodu osobowego”

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w języku polskim. Wszystkie
dokumenty złożone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski poświadczonymi przez Wykonawcę.

3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie
oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze
Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy(np. w
odpisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Upoważnienie
(pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
4. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z
oryginałem notarialnie.
5. Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i parafowane przez
Wykonawcę.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
7. Oferty niekompletne (tzn. takie, które nie zawierają ceny netto za przedmiot zamówienia,
stawki VAT, lub nie wskazują konkretnego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie marki
i modelu samochodu osobowego) lub takie, które wpłyną do zamawiającego po terminie
składania ofert podlegają odrzuceniu.
8. Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.
9. Zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie
z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Treść oferty:
1. Minimalna treść oferty powinna zawierać:
− cenę netto za przedmiot zamówienia, zarówno liczbowo jak i słownie, z zaokrągleniem do
dwóch miejsc po przecinku;
− cenę brutto za przedmiot zamówienia, zarówno liczbowo jak i słownie, z zaokrągleniem do
dwóch miejsc po przecinku
− stawkę podatku VAT wraz ze wskazaniem kwoty podatku VAT;
− wskazanie konkretnego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie marki i modelu
samochodu osobowego
− pozostałe kryteria, które będą brane pod uwagę przez zamawiającego przy wyborze
najkorzystniejszej oferty tj. czas realizacji zamówienia podany w dniach;
− oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu sformułowane w pkt
2 „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania”
− oświadczenie wykonawcy, że nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
2. Obliczając cenę ofertową brutto należy uwzględnić wszystkie elementy składowe, jakie będą
niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
4. Ofertę należy przygotować podając cenę całości zamówienia brutto w złotych polskich (PLN)
oraz wymaganą stawkę podatku VAT w %
5. Stawkę podatku VAT należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Rozliczenia pomiędzy zamawiający a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego
etapie, bez konieczności wskazywania przyczyny.
8. Termin realizacji umowy
Obowiązujący będzie termin realizacji umowy zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie.
9. Kontakt w sprawie składania ofert

Za pomocą:
poczty elektronicznej na adres e-mail: ewelina.a1988@wp.pl
lub
telefonicznie pod numerem telefonu: Ewelina Centkowska 724 107 705
Ze składania ofert wykluczone są osoby i 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 imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
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.

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
Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian* postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
a) zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień
umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian umowy,
iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z
nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych
płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.
*Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w
pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto
by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań
wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, którem zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w lit. d.

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.

