TEATR POLSKI W POZNANIU
ul. 27 Grudnia 8/10
61-767 Poznań
zapytanie opublikowano na stronie internetowej
www.teatr-polski.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 tj.).
Tytuł postępowania:
Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony na potrzeby Teatru
Polskiego w Poznaniu.
(nr sprawy: 1/2018/ZMPP )
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości
poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579 tj.).
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej (DMC) do 3,5 tony, posiadającego silnik wysokoprężny (diesel), na potrzeby Teatru Polskiego
w Poznaniu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kolumna 2 tabeli w załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego.
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34144750 - 0 Pojazdy do transportu ładunków.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający określa maksymalny
termin wykonania zamówienia na 60 dni od dnia zawarcia umowy.
IV. INFORMACJE O POROZUMIEWANIU SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Wszelkie wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną.
V.OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
r. pr. Paweł Skrodzki, tel. 570 825 412, p.skrodzki@skrodzki-kancelaria.pl
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką oraz podpisana wraz z
załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
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wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź CEIiDG lub osoby posiadające pisemne
pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej w
stanie nienaruszonym.
Koperta ma być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz być oznakowana następująco:
"Oferta na dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony na
potrzeby Teatru Polskiego w Poznaniu”
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Teatru Polskiego w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10,
61-737 Poznań (budynek administracyjny, parter) do dnia 28 września 2018 roku do godz. 13:00.
2. Za termin złożenia uważa się fizyczne złożenie oferty w miejscu składania ofert, określonym w ust. 1, za
pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, posłańca, bądź osobiście.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi
być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
2. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY
OFERT
Kryterium cena /C/ zostaje przypisana liczba 80 punktów.
Kryterium termin realizacji zamówienia /T/ zostaje przypisana liczba 20 punktów.
Ilość punktów poszczególnym wykonawcom za dane kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Oferta o najniższej cenie otrzyma 80 punktów.
Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru :
Ci =

cena najniższa x 80 pkt.
cena oferty badanej

i - numer oferty badanej
Ci - liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej)
cena oferty - cena brutto z Formularza oferty.

Oferta o najkrótszym terminie otrzyma 20 punktów.
Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru :
Ti

=

termin najkrótszy x 20 pkt.
termin oferty badanej

i - numer oferty badanej
Ti - liczba punktów za kryterium „termin” (oferty badanej)
termin oferty - z Formularza oferty.
Wykonawca może zaproponować termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 60 dni. W wypadku
zaproponowania terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 60 dni, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
XI. DANE OSOBOWE
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61737 Poznań.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2018/ZMPP.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące kontroli jednostek sektora finansów
publicznych.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów, o których mowa w
pkt powyżej.
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustaw dotyczącym przejrzystości w wydatkowaniu środków publicznych.
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XII UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania z ważnej przyczyny, w
szczególności jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, lub środki pochodzące z budżetu innych
podmiotów niepodlegające zwrotowi przyznane w inny sposób, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
XIII WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania

____________________________
Poznań, dnia 19 września 2018 r.
Wykaz załączników:
1) załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego;
2) załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
3) załącznik nr 3 – wzór umowy.
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Załącznik nr 1
OFERTA
I.
1.

Dane Wykonawcy:
Pełna nazwa:
.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................

2.

Adres:
...........................................................................................................................................
telefon: ................................................................fax: ......................................................
adres poczty elektronicznej (e-mail): ...............................................................................
II.

Cena oferty:

Oferuję zamówienia na dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony
na potrzeby obrony cywilnej województwa podlaskiego, zgodnie z zapytaniem ofertowym w postępowaniu
1/2018/ZMPP, za cenę:
cena brutto:………………………………….PLN
słownie cena brutto…………………………………………………………………………….
stawka podatku VAT:………%
Oświadczam, że:
1.
2.

Oferuję wykonanie przedmiotu umowy (dostawę) w terminie …… dni od dnia zawarcia umowy.
Oferowany przedmiot umowy spełnia wszystkie minimalne wymagania określone w zapytaniu ofertowym,
co poświadczam w załączniku do niniejszej oferty (załączniku nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Udzielę gwarancji jakości na okres liczony od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu
końcowego odbioru przedmiotu umowy:
1) …………………………gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie samochodu - bez limitu kilometrów
( co najmniej 2 lata);
2) ………………….. gwarancji na powłoki lakiernicze (co najmniej 3 lata);
3)………………….. gwarancji na perforację nadwozia (co najmniej 10 lat).
4. Udzielę rękojmi za wady na okres 12 miesięcy liczony od daty podpisania przez Strony bezusterkowego
protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

...........................................................
(podpis Wykonawcy)
.............................., dnia ……………………………….
(miejscowość)

Załączniki:
1. ..............................................
2. ..............................................
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Załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2018 r.) samochodu
ciężarowego

o

DMC

do

3,5

t.

trzyosobowego

(wraz

z

kierowcą)

o

parametrach

i wyposażeniu wymienionych w treści poniżej.
Marka: ……………………………………………
Model: ……………………………………………
Typ: ……………………………………………….
Samochód powinien spełniać wszystkie warunki techniczne dla tego typu pojazdów, a jego
wyposażenie musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa o ruchu drogowym.
Samochód musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych. Samochód musi być dopuszczony do
ruchu jako ciężarowy do 3,5 tony na podstawie homologacji.
Szczegółowy opis parametrów technicznych, wyposażenia oraz inne wymogi dotyczące samochodu:

1.
2.
3.
4.
5.
1.

Dane ogólne
Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 r.
Nadwozie typu furgon (blacha)
Wymagana homologacja na kompletny samochód ciężarowy do 3,5 tony.
Samochód powinien spełniać wszystkie warunki techniczne dla tego typu
pojazdu, a jego wyposażenie ma być zgodne z obowiązującymi przepisami
prawa o ruchu drogowym
Samochód przystosowany do przewozu trzech osób wraz z kierowcą
Parametry techniczne i wyposażenie
Rodzaj silnika - wysokoprężny (diesel)

2.

Pojemność silnika – min. 2000 cm3

3.

Moc silnika nie mniej niż 135 KM

4.

Dach o podwyższonej wysokości, na zewnątrz lakierowany w kolorze
samochodu

5.

Długość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 300 cm, maksymalnie 350 cm

6.

Wysokość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 190 cm

7.

Szerokość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 170 cm

8.

Dopuszczalna masa całkowita max 3500 kg

9.

Ładowność min. 1000 kg

10.
11.
12.
13.

Pełna przegroda (stała, nie siatkowa) za I rzędem foteli
Przestrzeń ładunkowa wyposażona w system mocujący towar (pasy mocujące)
Podłoga i obie boczne ściany przestrzeni bagażowej wyłożone sklejką
Oświetlenie przestrzeni ładunkowej
Hak holowniczy przystosowany do 7 i 13 bolcowej instalacji elektrycznej o
udźwigu min. 2000 kg
Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Skrzynia biegów manualna min. 6-stopniowa

14.
15.
16.

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
Wpisać wartość:
Wpisać wartość:
TAK
Wpisać wartość:
Wpisać wartość:
Wpisać wartość:
Wpisać wartość:
Wpisać wartość:
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Drzwi boczne odsuwane po prawej
Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane 270 stopni
Wspomaganie układu kierowniczego
System ABS
Układ stabilizacji (ESP)
Radio wraz z instalacją (głośniki, antena) wraz z Bluetooth
Elektrycznie regulowane szyby
Lewarek odpowiedni do ciężaru pojazdu
Apteczka samochodowa
Gaśnica samochodowa
Dodatkowe cztery stalowe obręcze kół z oponami zimowymi
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Układ wentylacji i ogrzewania kabiny – klimatyzacja climatronic
Kamera cofania
Tempomat
Fotel kierowcy podgrzewany elektrycznie i amortyzowany z regulacją wraz z
podłokietnikiem
Ogrzewanie elektryczne szyby przedniej
Ogrzewanie postojowe kabiny i silnika, zasilane paliwem wraz z timer
Immobiliser
Centralny zamek na wszystkie drzwi pojazdu sterowany z kluczyka lub pilota
Wymagana gwarancja
Minimum 2 lata gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie samochodu - bez
limitu kilometrów.
Minimum 10 lat gwarancji na perforację blach nadwozia
Minimum 3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą
Inne
Karta pojazdu
Świadectwo homologacji na samochód ciężarowy do 3,5 t.
Dokumentacja rejestracyjna (badanie ze stacji kontroli pojazdów stwierdzające
typ pojazdu)
Instrukcja obsługi w języku polskim

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

………………………………………………..
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Wzór umowy
UMOWA NR …..…/2018
zawarta w dniu ......................... 2013 r. Poznaniu, pomiędzy
Teatrem Polskim w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, NIP 778-10-03-125, REGON 000278882,
reprezentowanym przez:
Marcina Kowalskiego – Dyrektora
a
......................................................................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ......................................................................
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2018/ZMPP zawarto niniejszą umowę:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego (rok produkcji 2018) samochodu
ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony na potrzeby Teatru Polskiego w Poznaniu
marki ........................... model............................. typ..................................., o parametrach technicznych i
wyposażeniu opisanym w załączniku do umowy, zwanego dalej „samochodem”.
2. Wykonawca gwarantuje, iż samochód odpowiada wymaganiom polskich norm oraz gwarantuje jego dobrą
jakość.
3. Wykonawca oświadcza, że samochód jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób
trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
4. Dostarczenie samochodu nastąpi w terminie …….. dni od dnia zawarcia umowy.
5. Dostarczenie samochodu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego.
6. Odbiór samochodu zostanie dokonany na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu Stron, w siedzibie Zamawiającego.
7. Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu
końcowego odbioru przedmiotu umowy.
8. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§2
Wynagrodzenie
Wykonawcy
za
wykonanie
umowy
wynosi
………..
PLN
(słownie: ……………..........................……złotych) brutto.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość wydatków ponoszonych przez Zamawiającego na
sfinansowanie umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
Należność, o której mowa w ust. 2, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po
podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 7,
w terminie do 14 dni od otrzymania faktury VAT.
Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego
odbioru przedmiotu umowy.
Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§3
Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony samochód na okres liczony od daty podpisania przez
Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy:
1) …………gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie samochodu bez limitu kilometrów;
2) ……… gwarancji na powłoki lakiernicze;
3) …………gwarancji na perforację nadwozia.
2. Czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 2 dni roboczych. Na czas naprawy trwającej powyżej 2
dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do trzeciego dnia naprawy samochód zastępczy
o zbliżonych parametrach.
1.
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3.
4.

Pozostałe warunki gwarancji przyjmuje się według ogólnych zasad określonych przez Wykonawcę dla danej
marki pojazdu.
Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 12 miesięcy liczony od daty podpisania przez Strony
bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§4
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:
1) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego § 2 ust. 1 umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu
umowy, za każdy dzień zwłoki;
2) w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy
z przyczyn leżących po jego stronie;
3) w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.
3. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu umowy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia
Wykonawcy dodatkowego terminu nie rezygnując z kar umownych i odszkodowania.
4. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wykonania umowy w drugim
wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy.
§5
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania.

1.
2.
3.
4.

§6
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamówień publicznych.
We wszystkich kwestiach spornych, które mogą powstać w związku z niniejszą umową właściwy do ich
rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny w Białymstoku.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik do umowy
Szczegółowy opis przedmiotu umowy będzie odpowiadał treścią załącznikowi nr 2 do zapytania, z
uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych w toku postępowania.
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