ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa

Wasz Styl Catering Annetta Pawelczak

NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

953 115 85 14
ul. Bydgoskich Olimpijczyków 7, 85- 796 Bydgoszcz
1/FWI-C19/2020/781

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu dostawczego o zabudowie typu
furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t i ładowności min. 1300kg
- rok produkcji 2016 - 2020, przebieg 0 – 160.000 km
zgodnie z poniższym opisem zamówienia:
pojazd bezwypadkowy w pełni sprawny, pozbawiony wad ukrytych
I. DANE OGÓLNE
1. Marka dowolna
2. Rodzaj Dostawczy do 3,5t typu Furgon
3. Kolor Dowolna
4. Ilośd miejsc siedzących 2-6
5. Liczba drzwi 4
6.Rok produkcji 2016 - 2020,
II. PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA
1. Wymiary przestrzeni bagażowej Wysokość – min. 2000 mm, Długośd – min. 4000 mm
2. Drzwi przestrzeni bagażowej Drzwi tyłu nadwozia dwuskrzydłowe lub klapa podnoszona
w górę z siłownikami. Drzwi boczne prawe przesuwane.
III. SILNIK (spełniający polskie i europejskie normy emisji spalin)
1. Moc silnika Minimum 140 KM
2. Pojemnośd silnika Minimum 2000 ccm
3. Paliwo Diesel
IV. UKŁAD NAPĘDOWY I ZAWIESZENIA
1. Zawieszenie Dwuosiowe
2. Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa lub automatyczna
3. Układ kierowniczy ze wspomaganiem
V. ZAKRES WYPOSAŻENIA
1. Siedzenia fotel kierowcy z regulacją wielopłaszczyznową (pionowa, pozioma, kąt
pochylenia oparcia, regulacja odcinka lędźwiowego),
2. Bezpieczeostwo: poduszka powietrzna kierowcy, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
3. Zabezpieczenia: Zamek centralny sterowany pilotem Immobiliser
4. Koła stalowe lub aluminowe obręcze, komplet opon, koło zapasowe
5. Światła: światła jazdy dziennej lub automatyczne włączenie świateł mijania, oświetlenie
przestrzeni bagażowej,
6. Klimatyzacja TAK
7. Zestaw narzędzi fabrycznych 1 komplet
8. Gaśnica samochodowa minimum 1kg 1 szt.
9. Trójkąt ostrzegawczy 1 szt.
10 Podnośnik 1 szt.
11. Dodatkowo zamek centralny, instalacja radiowa umożliwiająca połączenie
bezprzewodowe z telefonem, kierownica wielofunkcyjna z możliwością odbierania połączeo
telefonicznych

VI. WARUNKI GWARANCJI I EKSPLOATACJI
1. Gwarancja mechaniczna Minimum 6 miesiące (do ustalenia)

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
W ubieganiu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć podmioty, które spełniają
następujące warunki:
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację warunków
zamówienia
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji zamówień na przedmiot
zamówienia,
- zapewnią, że proponowany przedmiot umowy nie był wcześniej współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej lub dotacji krajowej. - przedstawią oferowany pojazd do oceny
stanu technicznego i wizualnego oraz wyposażenia dodatkowego.

3. Kryteria oceny oferty
Podstawowym kryterium oceny będzie :
- cena netto - uwzględniająca wszystkie koszty netto podane w PLN jakie poniesie
Zamawiający w związku z zakupem przedmiotu zamówienia
- rok produkcji samochodu-przebieg-stan techniczny, wizualny i wyposażenie dodatkowe
-wyposażenie w instalację elektryczną, gazową i wod-kan dla samochodu gastronomicznego

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Cena netto - 50 pkt
Rok produkcji - 15 pkt
Przebieg – 15 pkt
Stan techniczny, wizualny i wyposażenie dodatkowe – 7 pkt
Liczba miejsc – 3 pkt
Wyposażenie w instalacje dla pojazdu gastronomicznego – 10 pkt.
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyniku sumy osiągniętej liczby punktów
Kryterium ceny netto wyliczonych wzorem:
C = (cena netto najniższej oferty/ cena netto rozpatrywanej oferty) x 50 = Ilość punktów.
Rok produkcji: nowy –15 pkt, 2019r-10 pkt, 2018r–8 pkt, 2017r–6 pkt, 2016r-0 pkt.
Przebieg: 0-50 km – 15 pkt, 51-100 km - 10 pkt, 101-150 km 5 pkt, 151-160 km – 0 pkt.
Stan techniczny, wizualny i wyposażenie dodatkowe: bardzo dobry – 7 pkt, doby -3 pkt,
dostateczny – 0 pkt.
Liczba miejsc: od 4 do 6 – 3 pkt, od 2 do 3 – 0 pkt.
Wyposażenie w instalacje dla pojazdu gastronomicznego – 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 100 pkt

6. Termin składania ofert
Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część zapytania ofertowego powinna
być złożona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający wymaga, aby oferty zostały złożone na udostępnionym załączniku nr 1.
Do oferty należy dołączyć załącznik nr 2,

7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w postaci skanów dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną
do występowania w imieniu Oferenta na adres poczty elektronicznej:
marketing@waszstyl.pl
Sposób przygotowania oferty oraz forma jej składania

1.
2.
3.

17.

Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu.
Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 6. zapytania ofertowego.
Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia
odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny.
4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
5. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze
Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym dokumencie
zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa.
7. Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach:
• została złożona po wyznaczonym terminie;
• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
• do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w Zapytaniu
ofertowym;
• jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym;
• jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa;
8. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu; Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują
żadne roszczenia.
9. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w
niniejszym zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostanie
podana informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania
ofertowego a także opis dokonanych zmian.
11. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, o czym zostaną poinformowani
Wykonawcy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego a także zakończenia
postępowania bez wyboru ofert oraz unieważnienia na każdym etapie także po wyborze oferty.
Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do
Zamawiającego.
13. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia o dotyczących
treści złożonych ofert i załączonych dokumentów
14. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą
ilość punktów jednakże warunki finansowe przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
15. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne
roszczenia wobec Zamawiającego.
16. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie
oferty.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania na stronie
internetowej na której zostało upublicznione niniejsze zapytanie ofertowe: tj. stronie internetowej:
www.tarr.org.pl

8. Termin realizacji umowy

Do dnia 31.01.2021r
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Annetta Pawelczak Tel. 608 041 404, marketing@waszstyl.pl

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 przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, za
porozumieniem stron w przypadku występowania następujących okoliczności:
a. Zmiana terminu dostawy – w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu
realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do
przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły
wyższej m.in. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania wojskowe. Ciężar
udowodnienia wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Dostawcy.
b. Zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty w przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
c. Zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez
dostosowanie wynagrodzenia Dostawcy do aktualnej stawki.
d. Możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Dostawcy, w tym wprowadzenie
wynagrodzenia płatnego w transzach.
e. Zmiana terminu płatności
f. Unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku przedstawionych cen znacznie
przewyższających kwotę przyznanej dotacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia .
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 nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 17.12.2020

Miejscowość, dn ............................. r.

Dostawca:
(pieczęć/dane)
NIP
REGON ...........................................................

DO:
Wasz Styl Catering
Ul. Bydgoskich Olimpijczyków 7;
85-796 Bydgoszcz
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2020 roku, przedmiot zamówienia - dostawa samochodu
dostawczego do 3,5 t w zabudowie furgon - 1 szt. dot. realizacji Umowy o powierzenie grantu nr:
1/FWI- C19/2020/ 781/UPG/225 składam ofertę następującej treści:

DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DO 3,5T W ZABUDOWIE FURGON - 1 szt.
Oferuję dostawę zgodnie z wymaganiami stawianymi w zapytaniu ofertowym według następującej kwoty
łącznej:
CENA NETTO: ………………………………………zł (słownie netto: ................................................................................................ )
podatek VAT: .................................................... zł
Cena brutto ……………………………………………..zł (słownie brutto :......................................................................................... )
MARKA I MODEL: ………………………………………………………………………………………………………

L ……. ./ H ……..

ROCZNIK: …………………………………………..; PRZEBIEG: ………………………………………km; SILNIK: …………………………………
WYPOSAŻENIE: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
GWARANCJA - liczba miesięcy - ............................................................
1.

2.

3.
4.

Oświadczam, że łączny okres realizacji dostawy będzie zgodny ze wskazanym terminem w zapytaniu
ofertowym. Ostateczne terminy realizacji dostawy zostaną ustalone w wyniku uzgodnień między
Stronami umowy.
Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie wnoszę
zastrzeżeń i deklaruję 30 dni związania ofertą licząc od daty upływu terminu składania ofert.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot umowy posiada parametry techniczne wskazane w zapytaniu i
odpowiada stosownym normom i standardom.
W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy według wzoru
przedstawionego przez Zamawiającego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym:
a.
b.

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 .
Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku powiązań osobowych i kapitałowych zamówienia Załącznik nr 2.

podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego z dnia 17.12.2020
OŚWIADCZENIE
Dostawca:
(pieczęć/dane)

Miejscowość, dnia ....................................... r.

NIP ..........................................................
REGON .........................................................

Oświadczenie o spełnieniu warunków oraz o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2020 roku, przedmiot zamówienia - - dostawa samochodu
dostawczego do 3,5 t w zabudowie furgon - 1 szt. dot. realizacji Umowy o powierzenie grantu nr:
1/FWI- C19/2020/ 781/UPG/225
oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
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 Dostawcy, a
Dostawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) 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.
Jednocześnie oświadczamy, że:
1.

akceptujemy bez zastrzeżeń warunki zawarte w zapytaniu ofertowym,

2.

zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym (art. 233 KK)

podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy

