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Zduńska Dąbrowa  dn. 25.10.2021 r. 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE  

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:      

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

                 im. Jadwigi Dziubińskiej 

       Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny 

 

II. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa samochodu osobowego 9 osobowego LONG” dla Internatu 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

„Dostawa samochodu osobowego 9 osobowego” dla Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. 

Lp. Opis techniczny Parametry 

1 rok produkcji 2021 

2 stan   fabrycznie nowy, nieużywany 

3 silnik do 2000 cm3 

4 moc silnika nie mniejsza niż: 130 KM 

5 rodzaj paliwa olej napędowy 

6 skrzynia biegów manualna 

7 kolor nadwozia  srebrny metalik 

8 system bezpieczeństwa ABS , ESP i ASR 

9 system zabezpieczeń  Immobilizer, centralny zamek 

10 lusterka składane  

11  czujniki parkowania  przednie i tylne 

12  podgrzewane lusterka  boczne 

13  elektrycznie podgrzewana szyba przednia 

14  klimatyzacja  manualna i dwustrefowa 

15 system   Start-Stop 

16  tempomat wymagany 

17  wielofunkcyjna kierownica sterowanie radiem 

18 światła  do jazdy dziennej i led 

19 szyby przyciemniane 

20 pochylanie oparć  w tylnych rzędach siedzeń + podłokietniki w 2-gim rzędzie 

siedzeń 

21 obręcze  stalowe – 16" z oponami 215/65 R16 dwa komplety opon 

letnie i zimowe 

22 oświetlenie w kabinie   lampki do czytania w podsufitce 

23 układ foteli przednich  1+2 

24 regulacja fotela kierowcy przesuw przód/tył; pochylenie oparcia; pochylenie siedziska; 

regulacja wysokości, 
25 tylne fotele drugi rząd, trzy szerokie siedzenia (2+1), składane i 

wyjmowane 

26 tylne fotele trzeci rząd, trzy szerokie siedzenia (2+1), składane i 

wyjmowane 

27 chlapacze przednie i tylne 
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28 drzwi boczne odsuwane drzwi boczne  
29 drzwi tylne Dwuskrzydłowe lub jednoczęściowe podnoszone 

30 koło zapasowe  stalowe pełnowymiarowe 

31 zderzaki  przedni i tylny w kolorze nadwozia 

32 światła przeciwmgielne  przednie z funkcją adaptacyjnego doświetlania zakrętów 

33 Hak holowniczy  wymagany 

34  przedłużona gwarancja  nie mniejsza niż 4 lat lub 160 000 km. 
35 boczne stopnie ułatwiające 

wsiadanie 

lewa i prawa strona samochodu 

36 układ ułatwiający ruszanie  wymagany 

37 kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach 

38 wyposażenie dodatkowe trójkąt ostrzegawczy apteczka doraźnej pomocy, gaśnica 

 

IV. Planowany termin i harmonogram realizacji zamówienia:   

dostawa samochodu do dnia 15 grudnia 2021 r. 

 

V. Miejsce realizacji zamówienia:   

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 64,  

99-440 Zduny. 

 

VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w przypadku braku możliwości wyłonienia wykonawcy. 

 

VII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY   

W przypadku zaistnienia szczególnych sytuacji - w celu właściwego  zrealizowania przedmiotu 

zamówienia, zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie w drodze aneksu. 

Zakres zmian może dotyczyć:  

1. harmonogramu realizacji umowy, 

2. wydłużenia lub przesunięcia terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od wykonawcy 

ale nie później niż do 30.12.2021 r. 

 

VIII. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

       Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50.000 zł i nie wyższej  

niż 130.000 zł netto, wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo 

zamówień publicznych. 

 

IX. TERMIN i HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Harmonogram: 7 dni od momentu wyboru oferty oraz ogłoszenia wyników postępowania 

zamawiający jest proszony o podpisanie umowy na realizację zamówienia. 

2. Do dnia 15.12.2021 r. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć samochód. 

3. Odbiór przedmiotu zamówienia – protokół zdawczo-odbiorczy. 

4. Po odbiorze przedmiotu zamówienia wykonawca wystawi FV płatną przelewem w terminie do 30 

dni od dnia wystawienia faktury. 

 

 

 

 

 



ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 
im. Jadwigi Dziubińskiej 

                   w  ZDUŃSKIEJ  DĄBROW IE         
99-440 Zduny k/Łowicza, tel./fax46 838-74-95 

e-mail:szkola@zspzd-technikum.pl  http://www.zspzd-technikum.pl 
   

 

X.  DO UDZIAŁU 

POSTĘPOWANIU UPRAWNIENI   SĄ  WYKONAWCY, KTÓRZY:  

1. Uprawnienia – posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2. Wiedza i doświadczenie -  posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia,  

3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte 

wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu,  

4. Doświadczenie - posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży  

5. Potencjał techniczny - powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do 

dostarczenia samochodu. 

 

XI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami  

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy, 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, w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

XII. Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz 

spełniające wymagania określone w Zapytaniu ofertowym. 

 

XIII. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów 

oceny ofert:  

a. Cena 80% = 80 punktów  

b. Gwarancja:  20% = 20 punktów 

 

a. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:   

 

Cena oferty najtańszej   

------------------------------- x 80 = liczba punktów   

Cena oferty badanej   

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  

Porównywaną ceną będzie cena brutto zapisana w Formularzu ofertowym. 

 
Punkty za kryterium gwarancja będą przyznawane w następujących przedziałach: 

od 12 do 23 miesięcy –   5 pkt. 
od 24 do 35 miesięcy – 10 pkt. 
od 36 do 47 miesięcy – 15 pkt. 
od 48 do 59  i więcej miesięcy -  20 pkt. 
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XIV. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:  

1. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia Formularza ofertowego – stanowiącego Załącznik nr 1  do zapytania. 

2. Oświadczenie o długości okresu gwarancji Załącznik nr 2 do zapytania.  

XV. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu 

ofertowym.  

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.  

4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania, 

Na ofertę składają się następujące dokumenty:  

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia – zgodnie z Załącznikiem 

nr 1 do zapytania ofertowego,  

b) Oświadczenie o długości okresu gwarancji Załącznik nr 2.  

 

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

1. Ofertę należy przesłać pocztą, dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą  e-mailową na adres: 

szkola@zspzd-technikum.pl 

 

2. Termin składania ofert upływa 05 listopada 2021 roku do godz. 10.00. Decyduje data wpływu do 

Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

3. Termin otwarcia ofert 05 listopada 2021 r. godz. 13.00 

 

XVII. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do 

siedziby Zamawiającego.  

XVIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: 

Osobą uprawnioną do kontaktów jest: 

Maciej Balcerski tel. 46 838 74 95 lub 664901471,  e-mail: szkola@zspzd-technikum.pl 
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Załącznik nr 1 

 

 

Nazwa firmy.................................................................................................................................................. 

 

Adres firmy ……… ……………………………………………………………………………………………....… 

 

Kontakt tel.  ……………………………………………………e-mail …….……………………………………… 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

 

Oferuję dostawę samochodu 9 osobowego LONG   

Marka: …………………………………………………… 

Model: …………………………………………………… 

Rok produkcji: ………………………………………… 

do przewozu osób i towarów zgodną ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym  dla internatu Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie za kwotę brutto: 

 

Kwota  oferty brutto: ………………………………………………………. 

 

Kwota oferty brutto (słownie) …………………………………………………………………………………… 

 

Termin realizacji zamówienia do: ……………………………………………………………………………….. 

(nie może przekroczyć 15.12.2021 r.) 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam że samochód spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................., dnia: .......................                   ............................................................... 

 

       Miejscowość                                                                               Pieczęć i podpis oferenta 
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Załącznik nr 2  

 

 

 

Oświadczenie o długości okresu gwarancji 
 

Ja niżej podpisany oświadczam że oferowany przez nas samochód jest fabrycznie nowy.  

Na zaproponowany w zapytaniu ofertowym samochód osobowo-dostawczy,  9-cio osobowy LONG 

udzielamy gwarancji w ilości : 

 

………………………………………………………………………… miesięcy. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Miejscowość, data, pieczęć i podpis osoby reprezentującej firmę 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych  

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1
 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2
 

   

 

  ………………………………………………… 
  (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

                                                 
1
  Rozporządzenie 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) 

2
 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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