ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/St.Prz./2019 z dnia 04.09.2019r.
prowadzone w trybie zasady konkurencyjności
na zakup i dostawę samochodu ciężarowego.
W związku z realizacją projektu, pn. „Stokrotka Przyszłość – program reintegracji w ramach centrum
integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś
priorytetowa IX - "Solidarne społeczeństwo", Działanie 9.2. – „Włączenie”, Poddziałanie 9.2.1. - "Aktywne
włączenie społeczne"), CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza do złożenia oferty.
I.
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Adres siedziby: 87 -100 Toruń ul, Stokrotkowa 22
NIP: 956-220-69-12 REGON: 340316145 KRS: 0000268368
Tel/fax: 56 654-92-79, mail: cistor@cistorsps.pl
II.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego, bezwypadkowego samochodu
ciężarowego do 3,5 ton, typu wywrotka o parametrach określonych w pkt VI.
2. Pojazd musi by sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy, wolny od wad i
usterek oraz bez zastawu i innych obciążeń.
3. Sprzedający powinien być właścicielem pojazdu lub mieć pisemne prawo do dysponowania nim.
4.
Dostarczony pojazd musi spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów w prawie krajowym i
wspólnotowym, w szczególności odnoszących się do pojazdów samochodowych związanych z
dopuszczeniem do ruchu i norm związanych z zanieczyszczeniem środowiska.
5.
Pojazd używany, zarejestrowany w Polsce powinien posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone
wpisem do dowodu rejestracyjnego i aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC.
6.
Wykonawca nie może zaoferować pojazdu, którego zakup był współfinansowany z pomocy UE lub w
ramach dotacji z krajowych środków publicznych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania
sprzedaży na rzecz Zamawiającego. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia stosownej
deklaracji (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4 do zapytania ofertowego).
7.
Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty konieczne do zarejestrowania i
ubezpieczenia pojazdu.
8.
Odbiór przedmiotu zamówienia, wolnego od wad oraz zgodnego z warunkami określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym
podpisanym przez osoby upoważnione po stronie Wykonawcy i Zamawiającego.
9.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować
wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w sposób należyty
oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: koszt dostawy do
Zamawiającego, podatek VAT.
10. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Stokrotka Przyszłość – program reintegracji w
ramach centrum integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020
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III.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Maksymalny termin realizacji zamówienia: 13.09.2019r.
Zamawiający zastrzega sobie, przed zawarciem umowy sprzedaży, prawo sprawdzenia stanu technicznego
pojazdu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, znajdującym się na terenie województwa kujawskopomorskiego lub innym po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do dostarczenia pojazdu w określonym
terminie, na koszt Wykonawcy.
W przypadku potwierdzenia zgodności stanu technicznego pojazdu z ofertą oraz wymaganiami
Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, w tym samym dniu zostanie podpisana
umowa sprzedaży pojazdu i pojazd zostanie protokolarnie przekazany Zamawiającemu. Osoba
dysponująca pojazdem po stronie Wykonawcy powinna być uprawniona do reprezentacji lub posiadać
pełnomocnictwo do podpisania umowy sprzedaży oraz do protokolarnego przekazania pojazdu
(podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego).
W przypadku nie dostarczenia pojazdu w wyznaczonym terminie lub stwierdzenia złego stanu
technicznego pojazdu oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z
parametrami i wyposażeniem określonym w zapytaniu ofertowym oraz ofercie Wykonawcy, Zamawiający
odstąpi od kupna pojazdu (oferta zostanie odrzucona).
IV.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ:
34115300-9 Używane pojazdy transportowe
V.
PODSTAWA PRAWNA:
Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Samochód ciężarowy do 3,5 ton
Typ: wywrotka
Rok produkcji: minimum 2015
Przebieg: maksymalnie 100 000 km
Wymiary skrzyni ładunkowej: minimum 2,8 m.
Klimatyzacja
Liczba miejsc: minimum 6
Bezwypadkowy
Serwisowany
Nieuszkodzony

VII.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU ICH OCENY
1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi korzystać z pełni praw publicznych, posiadać pełną
zdolność do czynności prawnych oraz nie być karanym za przestępstwo umyślne lub za umyślne
przestępstwo skarbowe.
2. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia” na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 5). Wykonawca, który
nie spełni przedstawionego powyżej warunku zostanie odrzucony z udziału w postępowaniu.

3.

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Wykonawca
przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik nr 2).
4. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki o których
mowa z pkt.1 , musi spełniać każdy z wykonawców. Wykonawca, który nie spełni
przedstawionego powyżej warunku zostanie odrzucony z udziału w postępowaniu.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) cena – 80%
2) rok produkcji pojazdu – 10%
3) przebieg pojazdu – 10%
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych w pkt 1 kryteriów oraz ich wag.
Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom
przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad i według wzoru:
Sposób obliczenia punktów dla kryterium określonego w pkt 1): cena (C) – (maks. 80 pkt - 80%).
Cn
C = --------- x 80
Cb
C – liczba punktów przyznanych za cenę,
Cn- najniższa cenowo oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia,
Cb- cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia,
Waga oferty – 80 pkt.
Sposób obliczenia punktów dla kryterium określonego w pkt 2): rok produkcji pojazdu (R) – (maks.
10 pkt - 10%)
Ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium rok produkcji pojazdu (R), liczona będzie
następująco:
- rok produkcji 2015-2016 - 5 pkt
- rok produkcji 2017 i powyżej - 10 pkt
Sposób obliczenia punktów dla kryterium określonego w pkt 3): przebieg pojazdu (P) – (maks. 10 pkt
- 10%)
Ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium przebieg pojazdu (P), liczona będzie
następująco:
- przebieg pojazdu 90 000 km – 100 000 km – 3 pkt
- przebieg pojazdu 99 000 km – 80 000 km – 7 pkt
- przebieg pojazdu poniżej 80 000 km – 10 pkt
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Ocena ofert w powyższych kryteriach odbywać się będzie na podstawie informacji podanej przez
wykonawcę w formularzu ofertowym.
Łączna wartość punktowa (O) zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości .
O=C+R+P
O – suma punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta /maks. 100 pkt/
C – liczba punktów uzyskanych za oferowaną cenę,
T – liczba punktów uzyskanych za oferowany rok produkcji pojazdu,
P – liczba punktów uzyskanych za oferowany przebieg pojazdu.
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, roku
produkcji oraz przebiegu pojazdu tj. maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym
w zapytaniu ofertowym oraz uzyska największa ilość punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans: ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane z
złożonych ofertach.
Zamawiający zastrzega nierozstrzygnięcie zamówienia w przypadku gdy cena przekroczy wartość
oszacowaną w budżecie projektu.

IX.
SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w przeciwnym
razie nie będzie brana pod uwagę.
2. Jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e
prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z
niniejszym zapytaniem.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której
zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych
wyjaśnień.
7. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień,
wycofań.
8. Forma oferty:
a) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

b) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
c) Oferta powinna przedstawiać cenę brutto wyrażoną w PLN.
X. OFERTA I ZAŁĄCZNIKI
Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Ofertę Wykonawcy wg formularza załączonego do Zapytania ofertowego [załącznik nr 1].
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym [załącznik nr 2].
3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych [załącznik nr 3].
4. Deklaracja w sprawie środka trwałego [załącznik nr 4].
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków [załącznik nr 5].
6. Dokumentację fotograficzną pojazdu.
7. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e
prawny/i Wykonawcy.
XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
Joanna Danicka, tel. 512 329 085.
XII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1. Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami do
13.09.2019 r. do godz. 15:00 w formie oryginału na adres:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne 87 -100 Toruń ul, Stokrotkowa 22- pocztą tradycyjną
lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).
2. Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być oznakowana treścią: „OFERTA NA ZAKUP I
DOSTAWĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16.09.2019R. GODZ. 8.00”
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty
ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data/godzina wysłania przesyłki
pocztowej, kurierskiej lub e-mailowej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą
rozpatrywane.
4. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni
drogą e-mail/pocztową.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się
na ważną ofertę.
XIII. POZOSTAŁE INFORMACJE I WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
określonym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny, a w szczególności w przypadku, gdy:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

c) jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje
uzyskania założonego efektu merytorycznego;
d) w przypadku gdy nie wpłynie żadna oferta ważna;
e) w przypadku gdy wartość oferty przewyższa budżet Zamawiającego;
f) jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do
realizacji jego celu.
XIV. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz
inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
3. Wykonawca dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady
konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą.
Toruń 04.09.2019

Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy wg formularza załączonego do Zapytania ofertowego [załącznik nr 1].
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym [załącznik nr 2].
3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych [załącznik nr 3].
4. Deklaracja w sprawie środka trwałego [załącznik nr 4].
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [załącznik nr 5].

