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Skarszewy, 10.11.2022r.  

  

Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS  

na potrzeby Lokalnego Centrum Usług Społecznych w Skarszewach  

  

1. Nazwa i adres Zamawiającego  

Zamawiający:  

Stowarzyszenie Integracja na Plus,  

Ul. Cisowa 32, 83-250 Skarszewy   

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8:00 do 15:00 Nr tel. 606 916 221, 606 916 243  

email : biuro@integracjaplus.pl  

Adres strony, na której prowadzone jest postępowanie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

https://integracjaplus.bip.gov.pl/ 

http://integracjaplus.pl/  

  

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, w rozumieniu zapisów podrozdziału 

6.5.2 „Zasada konkurencyjności”, przedstawionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 roku. Do postępowania nie 

mają zastosowania zapisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu bus na 

potrzeby Stowarzyszenia Integracja na Plus w ramach projektu pn. „Lokalne Centrum 

Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 .  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup samochodu osobowego, 9-cio miejscowego 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie ze Szczegółowym 

Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1:   

3. Samochód powinien spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 

r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 450) oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. 

U. z 2016 poz. 2022. z późn. zm). 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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4. Dodatkowo pojazd powinien być objęty gwarancją.  

5. Serwis gwarancyjny i rękojmia powinien obejmować:   

a) pełną gwarancję mechaniczną bez względu na ilość przejechanych kilometrów - 

minimum 24 miesiące, 

b) gwarancję na perforację blach - minimum 10 lat,   

c) gwarancję na powłokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy.   

6. Wykonawca powinien dysponować co najmniej jedną autoryzowaną stacją obsługi 

(serwisem) dla oferowanego modelu samochodu.   

 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

34115000-6 Inne samochody pasażerskie  

34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób  

34110000-1 Samochody osobowe  

 

5.  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. spełnią warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia oraz dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zapewniającymi 

terminowość realizacji zamówienia tj. wykażą, że dysponują co najmniej jedną 

autoryzowaną stacją obsługi (serwisem) dla oferowanego modelu samochodu.  

Potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie 

oświadczenia złożonego przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do ogłoszenia).   

2. spełnią warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, 

umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień,  

Potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie 

oświadczenia złożonego przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do ogłoszenia)  

3. nie są związani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.  

Potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie 

oświadczenia złożonego przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do ogłoszenia).   

 Ocena warunków udziału w postępowaniu będzie się odbywała zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia.  
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6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert  

Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści 

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców.  

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny ofert na 

podstawie kryterium:  C=Co+G  

➢ Łączna cena zaproponowana przez Wykonawcę - C  

➢ Cena oferty brutto (Co) – 80 pkt.;  

➢ Okres pełnej gwarancji mechanicznej bez względu na ilość 

przejechanych kilometrów (G) – 20 pkt.  

   

Nazwa kryterium   

Waga 1. Cena oferty brutto (Co)  

Liczba punktów = Cn/Cb x 

80 pkt gdzie:  

- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych   

-  Cb – cena oferty badanej  

- 80 pkt - wskaźnik stały  

 

*W cenę należy wliczyć wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszt transportu do siedziby 

Zamawiającego, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty serwisu gwarancyjnego i 

rękojmia.  

   

Waga 2. Okres pełnej gwarancji mechanicznej bez względu na ilość przejechanych kilometrów 

(G) Liczba punktów przyznawana zgodnie z zasadą:  

Okres gwarancji i rękojmia - 24 miesiące – 0 pkt;  

Okres gwarancji i rękojmia - 36 miesięcy – 10 pkt;  

Okres gwarancji i rękojmia - ≥48 miesięcy - 20 pkt.  

  

6.1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość 

punktów wyliczonych według powyższych zasad i wzorów. Wszystkie wyniki zostaną przez 

Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100.  
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6.2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

6.3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

7. Opis sposobu przygotowania ofert  

Oferta musi:  

a) być podpisana za pomocą podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub podpisu 

osobistego, a w przypadku, jeśli dokument zostanie podpisany w inny sposób i przesłany, jako 

odwzorowany cyfrowo np. podpisany skan, wówczas na etapie podpisania umowy Wykonawca 

będzie musiał dostarczyć oryginał oferty wraz z wymaganymi załącznikami,  

b) być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności,  

c) zawierać określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań  

Zamawiającego, określonych w ogłoszeniu,  

d) zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków, ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów 

określonych w niniejszym ogłoszeniu,  

e) zawierać cenę brutto podaną w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do 

drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą 

regulowane w złotych polskich.  

 

9. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  

 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

  

12. Inne istotne warunki:  

12.1. Termin realizacji zamówienia - do dnia 31.12.2022 r.   

12.2. Z Wykonawcą/Wykonawcami, którego/których oferta będzie najkorzystniejsza (tj. 

otrzyma najwyższą liczbę punktów), po wybraniu oferty zostanie zawarta umowa – 

(Załącznik Nr 3 do postępowania).   

12.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert, 

bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  
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12.4. Zapłata nastąpi przelewem na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 

dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

12.5. W umowie w toku jej realizacji mogą być wprowadzane zmiany dotyczące sposobu i 

terminu realizacji zamówienia na skutek:  

a) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w następstwie zmiany zasad finansowania 

zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami 

Zarządzającymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego 

projektu, niezależnych od Zamawiającego;  

b) opóźnień z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego;  

c) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, 

niepokoje społeczne, działania militarne itp.);  

d) decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmian obowiązującego prawa, 

oczekiwanie na niespodziewane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki 

sądowe itp.);  

e) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zlecenia - maksymalnie o okres 

przestojów i opóźnień.  

Opóźnienia, o których mowa powyżej, muszą być udokumentowane stosowanymi protokołami 

podpisanymi przez obie strony.  

W ww. przypadkach strony ustalają nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień.  

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego 

zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy do roszczeń 

Wykonawcy do ich wykonania.  

Wszystkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez 

obie strony, pod rygorem nieważności.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy, w sytuacji wycofania się z 

realizacji projektu lub zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu publikacji 

niniejszego ogłoszenia.  

 

13. Termin składania ofert   

Termin składania ofert wyznacza się na dzień 18.11.2022 r. do godziny 15.00.  

Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrzona.  
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14. Miejsce składania ofert:  

Wykonawca składa oferty w postaci elektronicznej za pomocą platformy:   

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

 

15. Termin związania z ofertą  

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.  

 

16. Otwarcie ofert  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2022 r. o godzinie 15.15. 

  

17. Wykaz załączników  

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy  

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy  

Załącznik Nr 4 - Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego  

  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

