Lubiatowo 08 września 2020

Zapytanie ofertowe
zakup 9-cio osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D współfinansowanego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na potrzeby
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lubiatowie, prowadzonego przez Fundację Anny Dymnej
Mimo Wszystko

I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko
ul. Myczkowskiego 4,
30-198 Kraków
NIP 677 22 17 576
REGON 356757405
e-mail: tomaszgzowski@mimowszystko.org
II.

Tryb sporządzenia dokumentu zapytania ofertowego

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 –
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zm.) szacunkowa wartość
zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa
Zakup 9-osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby
transportu uczestników WTZ Lubiatowo, prowadzonego przez Fundację Anny
Dymnej Mimo Wszystko, w ramach „Programu wyrównywania różnic między
regionami III” w obszarze D współfinansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2. Rodzaj zamówienia:
DOSTAWA
3. Szczegółowy zakres:
Samochód musi spełniać następujące parametry techniczne:

Lp.
PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE
1
Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, minimum 100 KM, minimalna
pojemność silnika 1980 cm3, spełniający wymogi emisji spalin EURO 6
2
Skrzynia biegów manualna lub automatyczna
5
Klapa lub drzwi tylne przeszklone z wycieraczkami i spryskiwaczem, szyba
podgrzewana
6
Drzwi boczne przesuwne z prawej strony
7
Nadwozie całkowicie przeszklone
8
Minimum jedno okno uchylne lub przesuwne w przestrzeni pasażerskiej
9
Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020/2021
10 Fabryczne kombi 9-cio osobowe
11 Oznakowanie pojazdu z przodu i z tył symbolem: pojazd dla osób
niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe
12 immobiliser
13 Koła zimowe 4 szt.
14 Centralny zamek
15 ABS
16 ESP
17 Pełna podsufitka
18 Przyciemniane szyby
19 Lusterka boczne podgrzewane regulowane elektrycznie
20 Klimatyzacja
21 Ogrzewanie również przestrzeni pasażerskiej
22 Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
23 Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach
24 Czujnik parkowania tył
25 Pierwszy rząd siedzeń w przestrzeni pasażerskiej 2+1
26 Wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa 3 punktowe
27 Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z kabiny kierowcy oraz
przestrzeni pasażerskiej
28 Radioodtwarzacz z anteną i głośnikami
29 Gaśnica
30 Trójkąt ostrzegawczy
31 Apteczka
32 Światła przeciwmgielne
33 Pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z podnośnikiem i kluczami do zmiany
koła
34 Auto alarm
35 Pakiet ubezpieczenia OC, AC, NNW na okres 1 roku
36 Podłoga z wykładziną antypoślizgową
37 Oświetlenie sufitowe również w przestrzeni pasażerskiej

Wykonawca wraz samochodem ma obowiązek dostarczyć:
 Oryginalną instrukcję w języku polskim
 Oświadczenie gwarancyjne wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i
serwisu
 Fakturę Vat
 Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu
Warunki gwarancji:




Minimum 24 miesiące na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne,
mechaniczne – bez limitu kilometrów. Licząc od dnia dostawy.
Minimum 96 miesięcy na perforację nadwozia – bez limitu kilometrów.
Licząc od dnia dostawy.
Minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą – bez limitu kilometrów. Licząc
od dnia dostawy.

Termin dostawy:
 Dostawa odbędzie się do 14 grudnia 2020
IV.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

V.

Kryterium oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty przy spełnieniu wszystkich parametrów technicznych
samochodu, jest cena brutto.
Cena – 100%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt.

VI.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1) w języku polskim w
wersji papierowej na adres Zamawiającego:
Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko
ul. Spacerowa 38,
84-210 Lubiatowo,
do dnia:
30 Września 2020 do godziny 9:00
z opisem na kopercie:
„oferta na dostawę 9-osobowego samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych na potrzeby transportu uczestników WTZ Lubiatowo, w
ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D

współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
30 września 2020 o godzinie 9:15
w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, Spacerowa 38, 84-210 Lubiatowo
VII.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
udziału w postępowaniu.
 Ofertę określającą cenę wykonania przedmiotu zamówienia należy złożyć na
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2.

VIII.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez
konieczności podania przyczyn.

