
Sprawa: AZ.230.1.05.2021 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego, spełniającego wymagania 

pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami – Prawo o ruchu drogowym”  dla potrzeb Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o.” 

1. Zamawiający:  

Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Nowogrodzie  Bobrzańskim Sp.  z o.o. 

Adres zamawiającego ul. Dąbrowskiego 10 

Kod Miejscowość 66-010  Nowogród Bobrzański   

Telefon 68 327 65 50 

Fax 68 327 64 67 

Adres strony internetowej www.zgkimnb.pl 

Adres poczty elektronicznej mgzgkim@wp.pl 

Portal zamawiającego:  https://zgkim-nowogrod.ezamawiajacy.pl 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp.  z o.o. wpisany 

do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446093, NIP: 929-00-09-421, REGON: 

081102973, 

2. Tryb zamówienia.  

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.  

Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu.  
1) Platforma E-Zamawiający - https://zgkim-nowogrod.ezamawiajacy.pl/ 
2) Strona internetowa Zamawiającego - www.zgkimnb.pl 
3) Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.), ponieważ wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwota 130 000 zł. Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu 

zamówień publicznych w ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o.  

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: AZ.230.1.05.2021 

Oferenci we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.  

3. Opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego samochodu dostawczego, rok produkcji nie starszy niż 

2020, zwanym również pojazdem. 

KOD CPV: 3410000-8 – Pojazd silnikowy  
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1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  

2. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji (zgodnie z warunkami określonymi w Dziale III. 

Pojazdy - Rozdział 1a. Homologacja ustawa Prawo o ruchu drogowym). 

3. Warunki oraz wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi oraz obsługi licząc od dnia podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego (wg wzoru Wykonawcy):  

- gwarancja mechaniczna na okres min. 24 miesięcy;  

- gwarancja na powłokę lakierniczą na okres min. 24 miesięcy;  

- gwarancja antyperforacyjna na okres min. 60 miesięcy;  

- usługa naprawy w okresie gwarancyjnym na terenie miasta Nowogród Bobrzański lub w odległości 

nie większej niż 120 km od siedziby Zamawiającego.  

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki nie dłużej niż 2 (dwa) dni robocze od momentu ich 

zgłoszenia przez zamawiającego w sposób określony w umowie  (np.: fax lub email na adres wskazany 

w ofercie). 

- Wykonawca w czasie określonym wyżej zobowiązany jest ustosunkować się pisemnie do 

wniesionych przez zamawiającego zastrzeżeń oraz wskazać sposób i termin usunięcia usterki. Sposób 

usunięcia usterki ma jednoznacznie wskazywać kwalifikację odpowiedzialności np. realizacja w 

ramach gwarancji. 

- na czas usunięcia usterki w okresie gwarancyjnym Wykonawca udostępni samochód zastępczy. 

- Czas usunięcia zgłaszanej usterki w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych licząc od momentu 

zgłoszenia.* Brak odpowiedzi w terminie wskazanym uważany będzie za uznanie przez wykonawcę 

reklamacji jako gwarancyjnej i tym samym za jego zobowiązanie do dokonania w terminie 7 dni 

roboczych od daty otrzymania reklamacji do dokonania naprawy w ramach gwarancji.    

- W przypadku usterki, której czas usunięcia będzie dłuższy niż podany wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić bezpłatnie (bez kosztów udostępnienia, zamawiający pokrywa TYLKO koszt paliwa i 

materiałów eksploatacyjnych zużytych podczas pracy oraz całkowity koszt pracy kierowcy) pojazd o 

parametrach odpowiadających pojazdowi opisanemu w umowie, na czas trwania naprawy. 

- Koszty transportu pojazdu w przypadku awarii (usterki) do punktu serwisowego pokrywa 

Zamawiający, tylko w przypadku, gdy nie będzie możliwe usunięcie awarii ( usterki) przez serwis 

mobilny Wykonawcy         w siedzibie Zamawiającego. 

- Koszty dojazdu serwisu mobilnego (lub awaryjnego, itp.) w przypadku  usterek gwarancyjnych 

pokrywa wykonawca Autoryzowany punkt serwisowy producenta podwozia pojazdu musi znajdować 

się w maksymalnej odległości do 120 km od siedziby zamawiającego, dysponujący pracownikami 

etatowymi. Odległość od bazy sprzętowej zamawiającego, 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Leśna 

(pomiar dokonany wg dróg wojewódzkich lub krajowych dla przejazdu między miastami):  

- Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla pracowników zamawiającego w zakresie 

prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji pojazdu w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Leśna, 

najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia dostawy pojazdu. Czas szkolenia min. 8 godzin.* 

 

5. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do pojazdów komplet dokumentów: karta pojazdu, 

karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty 



pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument 

potwierdzający spełnienie normy emisji spalin) niezbędne do rejestracji na terenie RP.  

4. Opis warunków udziału w postępowaniu  

4.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebne 

do wykonania niniejszego zamówienia.  

4.2. Oferta powinna zawierać całkowity koszt przedmiotu zamówienia wraz z dostawą,  

5. Termin wykonania zamówienia  

Wymagany termin zrealizowania zamówienia: w terminie zgodnym z przedstawioną ofertą, 

maksymalnie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż termin realizacji zamówienia 

stanowi kryterium oceny ofert i będzie rozpatrywane zgodnie z pkt. 6. 

6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1.  Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie  
do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu  
do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego 
kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do 
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie  
na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 
oceny ofert przedstawione poniżej. 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga Liczba pkt 

1 Cena oferty 70 % 70 pkt 

2 Termin realizacji 30 % 30 pkt 

 Suma 100 % 100 pkt 

 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów w oparciu o ww. 

kryteria i ustaloną punktację: 

5. Cena - waga 70 pkt 
 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru: 



liczba punktów  = 
najniższa oferowana cena brutto  

x 70 
cena brutto oferty ocenianej 

 

Maksymalna ilość punktów według kryterium „cena” to 70 punktów. 

Wynik działania zostanie zaokrąglony do setnej części. 

 

6. Termin realizacji – waga 30 pkt 
 

Liczba punktów w kryterium termin realizacji zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany 

przez Wykonawcę termin wykonania niniejszego zamówienia.  

Wykonawca może zadeklarować termin wykonania zamówienia w następującym przedziale: 

a)        maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia to 30 dni od daty zawarcia 

umowy, 

b)       powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez 

Wykonawcę    terminu dostawy według następujących zasad: 

1)   termin dostawy od 21 -  do 30 dni – 10 pkt, 

2)   termin dostawy od 11 -  do 20 dni – 20 pkt, 

3)   termin dostawy                do 10 dni – 30 pkt. 

c) Sposób przyznawania punktów: Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji 

otrzyma maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium. 

7. Sposób przygotowania i złożenia oferty  

7.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

7.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym.  

7.3 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są: w 

sprawach technicznych p. Daniel Chabiniak – kierownik ds.. technicznych, tel. 68 327 65 50; w 

sprawach proceduralnych p. Marlena Rosińska. tel. 68 327 65 50.  

8. Miejsce i termin składania ofert 

8.1 Ofertę należy złożyć za pomocą Platformy zakupowej Zamawiającego - https://zgkim-

nowogrod.ezamawiajacy.pl/ 

8.2 Termin składania ofert upływa dnia 27 maja 2021 r. o godz. 11:00.  

8.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty faxem. 

8.4 Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.  

9. Informacje o negocjacjach  

Zamawiający nie dopuszcza możliwość negocjacji cenowych.  



10. Wymagane oświadczenia i dokumenty:  

10.1 .Oferent składa następujące dokumenty:  

✓ aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert albo potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej (w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Oferentów we 

własnym imieniu) – o ile nie wskazał strony do pobrania przedmiotowego dokumentu,  

✓ umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.  

✓ formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,  

✓ wzór umowy parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej, stanowiący załącznik 

nr 3 do ogłoszenia.  

10.2.Wszystkie dokumenty winny być potwierdzone podpisem kwalifikowanym. 

11. Termin związania ofertą - 30 dni  

12. Upublicznienie zapytania ofertowego Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z 

załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego - www.zgkimnb.pl oraz 

platformie zakupowej https://zgkim-nowogrod.ezamawiajacy.pl/  

13. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3. Zamawiający wymaga by Wykonawca zawarł 

umowę na warunkach zawartych we wzorze umowy.  

 

 

 

Załączniki:  

1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy – Załącznik nr 1  

2. Formularz oferty - Załącznik nr 2  

3. Wzór umowy - Załącznik nr 3  

4. Klauzula informacyjna RODO - Załącznik nr 4  

 

 

Zatwierdził: 

Ryszard Napierała – Prezes Zarząd 
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