Zapytanie ofertowe nr 3/SABB/2020 – ZMIANA Z DNIA 14.01.2020R.
ZAMAWIAJĄCY:
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER
Mierzyn 72-006, Oś. Pod Lipami 28a
tel. 513055137
e-mail: ania2_z@o2.pl
strona internetowa: www.bez-barier.org

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
„Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

Na potrzeby realizacji projektu ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI”,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020,
Działanie 7.2, na podstawie umowy z dnia 11.12.2019r. nr UDA.RPZP.07.02.00-32-K018/19 zawartej z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

I.

.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki mikrobusu 9-osobowego przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim. Pojazd musi
posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim. Szczegółowy opis
(charakterystykę) przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji oraz inne wymagania Zamawiającego
zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
2. Kody CPV:
34115200-8- pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub
lepszych parametrach technicznych od wymienionych w niniejszym Zaproszeniu. W takim
przypadku Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że
sprzęt / urządzenie są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest
przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracownika Zamawiającego w zakresie
prawidłowego, bezpiecznego oraz ekonomicznego eksploatowania, a także w zakresie obsługi
busa będącego przedmiotem dostawy. Szkolenie odbędzie się na terenie siedziby
zamawiającego.
5. Realizatorem projektu w ramach którego prowadzone jest postępowanie jest Stowarzyszenie
Aktywność bez barier
6. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia określa Wzór umowy – Załącznik nr 4
do niniejszego Zaproszenia.

II. Termin wykonania zamówienia
Do 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
III. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
IV. Wykluczenie
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
złożonego oświadczenia( wzór stanowi załącznik nr 3).
Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
V. Informacja o podstawach odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) została złożona przez podmiot:
- wykluczony z postepowania,
- powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

VI. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej
spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią Zaproszenia.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5. Oferta Wykonawcy winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli
prawo do podpisywania oferty nie wynika z dokumentów dostępnych zamawiającemu, należy
dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię.
6. Termin związania ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane pisemnie lub drogą
elektroniczną.

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na

następujący adres e-mail: ania2_z@o2.pl W tym przypadku każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Forma pisemna jest zastrzeżona do złożenia oferty z załącznikami, w tym oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie przez
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz
pełnomocnictwa.
4. Pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z
wykonawcami jest Anna Zawadzka .

5. Kontaktowanie się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8 .30. do 15.00.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub
dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
7. W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert
Zamawiający może zmienić treść Zaproszenia. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Zaproszenie, zamieści ją
także na swojej stronie internetowej.

8. Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści Zaproszenia

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano Zaproszenie, oraz zmiany zamieści na stronie internetowej.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach w formie pisemnej. Koperta
powinna być oznakowana następująco: „Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych. Nie otwierać przed dniem 22.01.2020”, oraz powinna
zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć
za pośrednictwem poczty, kuriera itp. na adres Zamawiającego .bądź za pośrednictwem maila, na
adres e-mail: ania2_z@o2.pl – wszystkie wymagane dokumenty muszą być załączone do
maila o treści „Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych. Nie otwierać przed dniem 22.01.2020”, wysłane w formie scanów
dokumentów oryginalnych, opatrzone zapisem: za zgodność z oryginałem miejscowość,
data.

2. Termin składania ofert upływa dnia 22.01.2020 r. , Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji
otwarcia ofert.
3. Ofertę stanowią:
- formularz ofertowy sporządzony i wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
- załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- załącznik nr 5 Oświadczenie dot. środków trwałych używanych,
- pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian zostanie przygotowane, opieczętowane i
oznaczone w sposób podany wyżej, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami
„Zmiana”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
składania ofert.
5. Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, z tym że
nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w
wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę
złożoną po terminie.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Wykonawca poda cenę ryczałtową oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę
podatku VAT. Cenę ofertową należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Cena oferty obliczona w oparciu o opis przedmiotu zamówienia musi
obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Jeżeli złożono
ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług Wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej

i w formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po
stronie Zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku.
3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium oceny o znaczeniu:
Cena - 100 %
4. Oferta - będzie oceniana na podstawie „formularza oferty”, stanowiącego Załącznik nr 2 do
niniejszego Zapytania ofertowego. W ramach kryterium ceny porównywane będą ceny brutto za
całość przedmiotu zamówienia.
5. Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia – w tym
przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego
kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc
wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.

Całkowita cena ofertowa:
najniższa oferowana cena z ważnych ofert (wartość w PLN)
Ilość punktów = --------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty (wartość w PLN)

6. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego zapytania zostanie uznana oferta, która uzyska
największą liczbę punktów za kryterium oceny oferty - 100%.. Końcowy wynik zostanie zaokrąglony
do drugiego miejsca po przecinku.
7. ocenie podlegają oferty nie podlegające odrzuceniu.
8. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej ocenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając ofertę
dodatkową nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowane w złożonych ofertach.
X Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
XIII. Załączniki:
1) Załącznik Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik Nr 2 – formularz oferty

3) Załącznik Nr 3 – oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
4) Załącznik Nr 4 – wzór umowy
5) Załącznik Nr 5 –oświadczenie dot. środków trwałych używanych

