
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa Firma Handlowo Usługowa „LUCRUM” Jan 
Kopkowski 

NIP 8761533168 

Adres siedziby ul. Parkowa 23d 86-300 Grudziądz 

Nr wniosku o powierzenie grantu 5/FWI-C19/2021/1157/UPG/1853 

 

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5 tony 
posiadającego poniższą specyfikację: 
- silnik benzynowy lub diesel 
- moc co najmniej 80kw 
- pojemność skokowa silnika od 1100cm3 do 2500cm3 
- plandeka 

               - długość przestrzeni ładunkowej co najmniej 5500 mm 
               - wysokość przestrzeni ładunkowej 2500 mm 

- szerokość przestrzeni ładunkowej co najmniej 2300mm 
- wersja przedłużona (XL) 
- jeden rząd siedzeń z 3 miejscami 
- centralny zamek 
- 6 uchwytów w podłodze do zabezpieczenia ładunku w przestrzeni ładunkowej 
- klimatyzacja 
- podgrzewane lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie 
- szyny boczne przednie sterowane elektrycznie 
- kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach 
- norma emisji spalin: EURO 6 
 

 
 
 

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

 

3. Kryteria oceny oferty 

 
 
 

Kryteria oceny oferty: CENA NETTO, dodatkowe wyposażenie 



 
 

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

 
Cena netto - Cena 60% 
Wyposażenie dodatkowe 40 % 

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 
Kryterium najkorzystniejszej ceny. 
Kryterium dodatkowego wyposażenia. Kryterium dostępności. 

6. Termin składania ofert 

 
7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia 
 

        7. Miejsce i sposób składania ofert  

Oferty należy składać w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami powinna stanowić skan 
podpisanych przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta) na adres: 
jankopkowski@wp.pl 
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. 

       8. Termin realizacji umowy 

 
07.02.2021r. 
 

9. Kontakt w sprawie składania ofert 

 
Adres e-mail: jankopkowski@wp.pl 

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

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub 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 

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, 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. 



2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru 

długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości. 

Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie o braku ww. 

powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu go w stanie likwidacji lub upadłości 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

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

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia następujących zmian do 
umowy, w 
okolicznościach określonych poniżej: 
a) zmiana terminu realizacji umowy – w przypadku, gdy: niedotrzymanie pierwotnego 
terminu 
realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego 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 Wykonawcy lub 
Zamawiającym; 
b) zmiana terminu płatności – w przypadku: np. ograniczenia finansowego po stronie 
Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji odstąpienia jednostki 
przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu; 
c) zmiany harmonogramu płatności – w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w dniu 
podpisania 
umowy okoliczności, wpływających na wysokość i termin częściowych płatności chociażby 
takich jak 
wcześniejsze wyprodukowanie środka trwałego; 
d) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – w przypadku np. zmiany 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu 
umowy; 
e) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy  

 
 

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

Zamawiający nie dopuszcza możliwość 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 – formularz cenowy 

Dane oferenta: 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 



……………………………………………….. 

(nazwa, adres, NIP bądź odpowiedni 

Numer identyfikacyjny) 

FORMULARZ CENOWY 

 

Na zapytanie ofertowe do wniosku nr 5/FWI-C19/2021/1157/UPG/1853 

 

Przedmiot 
zamówienia 
 

Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość brutto 
 

Samochód ciężarowy 
(1szt) 

   

 

 

 

…………………………..       ……………………………………… 

(miejscowość i data)       (podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań 

Dane oferenta: 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 



……………………………………………….. 

(nazwa, adres, NIP bądź odpowiedni 

Numer identyfikacyjny) 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 

Składając ofertę na zapytanie ofertowe do wniosku nr 5/FWI-C19/2021/1157/UPG/1853 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub 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 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, 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. 

 

 

………………………………………………………..…… 

data i podpis składającego oświadczenie 

 

 

 


