
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

Nazwa przedsiębiorstwa Zajazd Pod Kasztanem Iwona Rutyna 

NIP 8761874395 

Adres siedziby 86-300 Grudziądz, Miłoleśna 4 

Nr wniosku o powierzenie grantu 5/FWI-C19/2021/14/UPG/1291 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Samochód osobowy 
 
Parametry techniczne: 
1. Rodzaj nadwozia: kombi-van, 
2. Moc silnika: min. 110KM, 
3. Pojemność bagażnika: co najmniej 900dm3, 
4. Liczba miejsc: min. 3, 
5. Skrzynia biegów: automatyczna, 
6. Rodzaj paliwa: diesel, 
7. Czujniki parkowania przednie i tylne, 
8. Kamera cofania, 
9. Drzwi bagażnika unoszone, 
10. Automatyczna klimatyzacja, 
11. Bluetooth, 
12. Gniazdo 230V. 
 
Rok produkcji: 2020-2021. 
 
Kod CPV: 34110000-1 samochody osobowe. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, 
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia, 
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia. 
 



 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są 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 mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy,  
a wykonawcą, 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. 

 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
informacji zawartych w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego 
zapytania. 

 

3. Kryteria oceny oferty 

 
Cena oferty 
 

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny oferty 

 
Cena oferty: 100 punktów 
 

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 
W kryterium cena oferty możliwe jest zdobycie maksymalnie 100 punktów. Liczbę punktów 
dla tego kryterium oblicza się w następujący sposób:  
 
C = najniższa cena z otrzymanych ofert/ cena badanej oferty *100 
 

6. Termin składania ofert 

 
16.09.2021 

 

        7. Miejsce i sposób składania ofert  

 
Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego 
zapytania należy składać e-mailem na adres: pod_kasztanem@vp.pl  
 
Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego. 
 

       8. Termin realizacji umowy 

 
15.11.2021 
 

  



9. Kontakt w sprawie składania ofert 

 
Iwona Rutyna 
pod_kasztanem@vp.pl 
tel. 600 975 571 

 
Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo  
z zamawiającym. 

 

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w  wyniku przeprowadzonego postępowania  
o   udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy 

 
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność 
wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 
1. zmiana terminu realizacji umowy: 

a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego 
uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których 
Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego 
zawiniona; 

b) wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy; 

c) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, inna podobnego typu lub wystąpi siła 
wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 
możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem 

2. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, 
3. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
4. zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 
5. zmiany osób reprezentujących strony, 
6. zmiany terminów płatności, 
7. zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy, 
8. zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy. 

 
Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez podania 
przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
 

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

 
Nie dotyczy 
 

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 

 
Nie dotyczy 
 

 

 

 

mailto:pod_kasztanem@vp.pl


 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

załącznik do podstępowania ofertowego 

Nazwa przedsiębiorstwa Zamawiającego Zajazd Pod Kasztanem Iwona Rutyna 

NIP 8761874395 

Adres siedziby 86-300 Grudziądz, Miłoleśna 4 

Nr wniosku o powierzenie grantu 5/FWI-C19/2021/14/UPG/1291 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………….. 
pieczęć Oferenta 

 

 
 

………………………………………………………….. 
miejscowość, data 

 

 

 

Oferta w odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.09.2021 

 

Zamawiający 

Zajazd Pod Kasztanem Iwona Rutyna, u. Miłoleśna 4, 86-300 Grudziądz, NIP 8761874395 

Przedmiot zamówienia 

Samochód osobowy 

Dane identyfikujące Oferenta 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Opis przedmiotu oferty 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Oświadczam, że oferowany przedmiot odpowiada opisowi zawartemu w zapytaniu ofertowym. 

Termin zakończenia dostawy 

Nie później niż do dnia 15.11.2021 

Termin związania ofertą 

30 dni 

Cena wykonania: 

Cena wykonania netto: 

 

………………………………… (słownie ………………………………………………..…………………………………………) 

Wartość podatku VAT: 

 

………………………………… (słownie ……………………………………………………………………………………………) 

Cena wykonania brutto: 

 

………………………………… (słownie ……………………………………………………………………………………………) 

 

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Oferent: 

1. posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia umożliwiające właściwe wykonanie 

przedmiotu zamówienia, 

2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

3. posiada sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą właściwe wykonanie przedmiotu 

zamówienia, 

4. zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń i uznaje, że jest 

on kompletny i wystarczający do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

5. cena za wykonanie wskazana w ofercie zamówienia ma charakter ryczałtowy i obejmuje 

wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w pełnym zakresie, z uwzględnieniem 



ewentualnego ryzyka związanego z wynagrodzeniem ryczałtowym; cena oferty zawiera 

wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia – zarówno wynikające wprost  

z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można 

wykonać zamówienia, 

6. nie podlega wykluczeniu z postępowania w związku z: 

a) otwarciem wobec Wykonawcy likwidacji lub ogłoszeniem upadłości, 

b) zaleganiem z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  

lub zdrowotne, 

7. nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; 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 przygotowaniem  

i 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, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

……………………………………………..………………………………….. 

podpis osoby reprezentującej Wykonawcę 


