
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Nazwa przedsiębiorstwa FIRMA HANDLOWA Krzysztof Serwaczyoski 

NIP 8791313193 

Adres siedziby Ul. Mickiewicza 59/2M, 87-100 Toruo 

Nr wniosku o powierzenie grantu 5/FWI-C19/2021/858 

 

Informacje, które muszą zostad upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego samochodu TYPU 
Furgon/VAN szt.1 o następujących minimalnych parametrach: 
 
Stan: nowy pojazd 
Rok produkcji: 2021r.  
Pojemnośd: 1 333 cm3 
Moc silnika spalinowego: 075 (102) kW(KM) 
Rodzaj paliwa: benzyna 
Rodzaj nadwozia: furgonetka 
 
Lub równoważne 
 

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

1. W postępowaniu mogą brad udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i 
zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają 
wolę zawarcia z Zamawiającym umowy oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z 
powodu istnienia konfliktu interesów. 

2. 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 zobowiązao w 
imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 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 małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego 
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na 
podstawie oświadczenia Oferenta. 



4. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu 
lub też złożyli ofertę po terminie. 

5. Wartośd oferty powinna uwzględniad wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.  

6. Oferta winna byd podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy. 
W razie takiej potrzeby należy załączyd pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod 
rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od Oferentów uzupełnienia lub 
wyjaśnieo dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im 
odpowiedni termin na złożenie wyjaśnieo/dokumentów. Brak złożenia wyjaśnieo lub 
przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkowad będzie odrzuceniem 
złożonej oferty. Uzupełnienia oferty należy dokonad w jeden ze sposobów właściwych do 
złożenia oferty. 

8. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.  
9. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
10. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym zakresie 

11. Wykonawca znajduje się   w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o 
informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

12. Kryteria oceny oferty 

 
Cena netto  
Dodatkowe wyposażenie pojazdu w systemy wspomagające kierowcę 
 
 

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

 
Cena netto -  80 % 
Dodatkowe wyposażenie  - 20% 
 

 

14. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 
1. Cena (C): 80% -wartośd punktowa kryterium „cena” (max 80 pkt.) wyliczona według wzoru:  

 

      najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert  

C = ---------------------------------------------------------------x 80 pkt.  

      cena netto wskazana w badanej ofercie  

 

2.  Dodatkowe wyposażenie pojazdu w systemy wspomagające kierowcę (DW):  20% - wartośd 

punktowa kryterium wyposażenia dodatkowego (max 20 pkt.) wyliczona według wzoru: 

czujniki parkowania tył – 10 pkt, brak 0 pkt; 

kamera cofania z montażem – 10 pkt, brak 0 pkt; 



 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów po 
zsumowaniu punktacji za wszystkie kryteria.  
 

15. Termin składania ofert 

 
Oferty należy składad w ciągu 7 dni od ogłoszenia zamówienia na stronie www.tarr.org.pl 
 

        7. Miejsce i sposób składania ofert  

 
Ofertę należy złożyd w formie elektronicznej na adres mailowy: 
biuro.torunskie.delikatesy.rybne@interia.pl   

       8. Termin realizacji umowy 

 
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie 
później niż 30 września 2021 r. 

 

9. Kontakt w sprawie składania ofert 

 
Krzysztof Serwaczyoski 
Tel: 502 601 441 
Email: biuro.torunskie.delikatesy.rybne@interia.pl   

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

Informacje, które powinny zostad 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 możliwośd zmiany takiej umowy 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia;  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z Wykonawcą, m.in. w 
zakresie terminu dostawy i terminu płatności za porozumieniem stron. 
 

11. Możliwośd składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwośd przewiduje 

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

 

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadad oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 
wymaga lub dopuszcza ich składanie 

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

 

 



 

Załącznik 2  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Ja, niżej podpisany  
 

……………………………………………………..…………………………………………………………………..………….……………… 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 

działając w imieniu i na rzecz 
 
 
 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

(nazwa Oferenta) 
 
 
oświadczam, że: 
 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo. 

2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
3. Posiadam zdolnośd techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania 

zamówienia. 
4. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

zrealizowania zamówienia. 
 
 
 
 
 
………………………………………………      ………………………………………..………….… 

Miejscowośd i data       (podpis i pieczęd osoby/osób 
upoważnionych do składania ofert 

w imieniu Oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3. Oświadczenie o braku powiązao  
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany  
 

………………………………………………………………………………………………………..…………………….……………………. 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 

działając w imieniu i na rzecz 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa Oferenta) 

 
oświadczam, że: 
 
1) nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao 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 małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………      ………………………………………………….… 
Miejscowośd i data       (podpis i pieczęd osoby/osób 

upoważnionych do składania ofert 
w imieniu Oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 


