ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

PIOTR MATEJUK
779-249-59-13
87-100 Toruo ul.KS. STANISŁAWA KUJOTA 2/6
5/FWI-C19/2021/303/UPG/1363

Informacje, które muszą zostad upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia

-Samochód używany (rocznik: nie starszy niż 2016) w bardzo dobrym stanie bez widocznych
uszkodzeo i ukrytych wad, bezwypadkowy;
-Silnik pojazdu: 1,8 lub równoważny
-Rodzaj paliwa: HYBRYDA (BENZYNA PRĄD)
-Rok produkcji: Nie starszy niż 2016 rok
-Typ: suw/miniwan/kombi;
-Typ pojazdu: 5/7osobowy
-Przebieg: max.250000km
-Skrzynia biegów: automatyczna
-Zarejestrowany w Polsce: Tak
-minimalna moc silnika: 99 km
-Wymagane dodatkowe wyposażenie (alarm, ESP, nawigacja, centralny zamek, immobiliser,
klimatyzacja i ogrzewanie powierzchni pasażerskiej, czujniki parkowania);
-Udokumentowana historia przebiegu przez autoryzowany serwis;
-Udokumentowana historia czynności serwisowych;
-Udokumentowana historia zdarzeo losowych - jeśli takie wystąpiły.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim poniższym
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru
jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów. Do udziału w postępowaniu dopuszcza
się oferentów, którzy spełniają oraz zaakceptują następujące warunki:
a) prowadzą działalnośd gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia;
b) oferta jest ważna co najmniej 30 dni od dnia następnego po zakooczeniu terminu
składania ofert;
c) maksymalny termin realizacji zadania nie może przekroczyd 30 dni od dnia podpisania
umowy ;
d) cena środka trwałego nie może zawierad kosztów dodatkowych;
e) Wykonawca musi oświadczyd o posiadaniu doświadczenia, wiedzy i potencjału
osobowego do realizacji zamówienia;

f) Wykonawca musi oświadczyd o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia;
g) Wykonawca zobowiąże się do podpisania umowy zaproponowanej przez Zamawiającego
po rozstrzygnięciu niniejszego;
h) Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie
występują 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: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej
lub spółki osobowej, posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnieniu funkcji członka organu
nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który może budzid uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w
wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeoskim, w stosunku
pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .
i) Wykonawca zapewni, że środek trwały będący przedmiotem zamówienia nie był
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub dotacji z krajowych środków publicznych w
ciągu 7 poprzednich lat poprzedzających rok złożenia oferty (przedstawienie faktur zakupu przez
poprzednich właścicieli w okresie ostatnich 7 lat poprzednich rok złożenia oferty wraz z
3. Kryteria oceny oferty
Ocena ofert będzie przeprowadzona oddzielnie dla całego przedmiotu zamówienia. Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena brutto w PLN
Przebieg(liczba przejechanych km)
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Cena netto – 80% , Przebieg 20%
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Cena – 80pkt Przebieg 20pkt
6. Termin składania ofert
Oferta powinna byd złożona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl
7. Miejsce i sposób składania ofert
Oferta w formie skanu podpisana przez osobę upoważnioną proszę przesład na adres
matejuk.p@gmail.com
8. Termin realizacji umowy

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia niniejszego
postępowania tj. daty sporządzenia i zaakceptowania protokołu wyboru Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Za
termin zakooczenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę odbioru przez Zamawiającego,
potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru koocowego bez uwag i zastrzeżeo. Płatnośd za
wykonaną pracę nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia,
potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru koocowego bez uwag i zastrzeżeo stanowiącego
podstawę do dostarczenia rachunku lub faktury.

9. Kontakt w sprawie składania ofert
Piotr Matejuk
Email: matejuk.p@gmail.com
Tel. 798 376 587
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
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w
wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub norm w zakresie mającym wpływ na przedmiot umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji
przedmiotu umowy i finansowania w przypadku:
a. gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do
wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego;
b. zdarzeo losowych, wystąpienia siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i
Wykonawcy.
4. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mied na celu w
szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako
zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na
wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyd ofertę.
5. Ponadto zmiana umowy może nastąpid także, gdy ze strony Instytucji Finansującej, Zarządzającej,
Pośredniczącej lub operatora projektu pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu
realizowanego projektu i związana z tym koniecznośd zmiany sposobu, zakresu bądź terminów
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego,
który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej, Zarządzającej, Pośredniczącej lub operatora
projektu.

11. Możliwośd składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwośd przewiduje
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowo
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 dopuszcza składania ofert wariantowych
Oświadczenie o braku współfinansowania zakupu ze środków Unii Europejskiej lub dotacji z innych
krajowych środków publicznych

……………………………………………………………………
(pieczęd firmowa oferenta – jeśli dotyczy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU WSPÓŁFINANSOWANIA ZAKUPU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ LUB
DOTACJI Z INNYCH KRAJOWYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakupu środka trwałego w
postaci samochodu osobowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu
ofertowym działając w imieniu …………………………………………………………………..* zwana/y dalej jako:
„Wykonawca”, oświadczam(y), że środek trwały będący przedmiotem niniejszego zamówienia nie był
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub dotacji z krajowych środków publicznych w ciągu
7 poprzednich lat poprzedzających rok złożenia oferty.

…………………………….…
(miejscowośd, data)

………………………………………………………………………
Podpisy i pieczęd osób (osoby) uprawnionych
(uprawnionej) do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania Wykonawcy, składania oświadczeo w
jego imieniu.

