DRUK ZP-04

Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie

ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa
Nysa, dnia 29 października 2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
dostawy

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

2. Tryb udzielania zamówienia .
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości 30.000 euro.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Nysie
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego o parametrach technicznych szczegółowo
określonych w załączniku nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty: „Specyfikacja Techniczna Przedmiotu

Zamówienia. Opis
Zamawiającego”

przedmiotu

zamówienia

w

zakresie

parametrów

wymaganych

przez

2. Samochód osobowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 roku kompletny i wolny od wad
fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych).
3. Samochód osobowy stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane
przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po
drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii
Europejskiej dlatego typu samochodów.
4. Samochód osobowy oprócz homologacji musi posiadać: instrukcję w języku polskim, książkę serwisową
i gwarancyjną oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
5. Zamawiający wymaga:
5.1. aby samochód posiadał wszystkie niezbędne świadectwa, homologacje lub inne dokumenty
dopuszczenia do ruchu drogowego,
5.2. dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – ul. Kolejowa
15, 48-300 Nysa. Dostarczony pojazd powinien być wyposażony we wszelkie płyny eksploatacyjne
oraz powinien być zatankowany do przewidzianej przez producenta nominalnej pojemności
zbiornika pojazdu,
5.3. aby w sytuacji, gdy zaistnieje możliwość dokonania wyboru w obrębie danej cechy (np. wzoru felg,
wzoru tapicerki czy elementów ozdobnych wnętrza), Wykonawca poinformował o tym
Zamawiającego i ustalił z nim dokonanie wyboru.
6. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia.
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Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 1 „Specyfikacja Techniczna
Przedmiotu Zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów wymaganych przez
Zamawiającego”

4. Termin wykonania zamówienia: dostawa do dnia 13 grudnia 2019 r.
Za termin zakończenia zadania przyjmuje się obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego
przedmiotu umowy wraz ze spełnieniem wszystkich wymagań dotyczących realizacji przedmiotu
zamówienia.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
a)

b)
c)

posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
zdolności technicznej i zawodowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1)
aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu
3)
wypełniony załącznik nr 1 „Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia w
zakresie parametrów wymaganych przez Zamawiającego”

7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1.

Wymagania podstawowe.
1)
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2)
Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych i wariantowych .
3)
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4)
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
5)
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
6)
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

2.

Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a)
formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
b)
dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia
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8. Opis sposobu przygotowywania oferty.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.

Miejsce oraz termin składania ofert -

Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15; Kancelaria
(parter) - do dnia 05 listopada 2019 r. do godziny 12:00.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres
Wykonawcy
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

„Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty pn. Zakup samochodu osobowego dla Urzędu
Miejskiego w Nysie”
Nie otwierać przed dniem: 05 listopada 2019 r. do godziny 12:15”

2.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert -

Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr 226
( II piętro) w dniu 05 listopada 2019 r. o godzinie
12:15

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać
oferta za dane kryterium

1

Cena ( C )

100

100

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =
gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci
Max (C)

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1.
2.
3.
4.
5.

12.

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Jacek Krzywoń, Andrzej Lis email: j.krzywon@www.nysa.pl; a.lis@www.nysa.pl
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza
na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie

Informację o udzieleniu zamówienia:
1.
2.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie
pisemnej – umowa.
Zmiana umowy.
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11.

C min
• Max (C)
Ci

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest tylko i
wyłącznie na warunkach i w zakresie określonym poniżej:
1)
w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostawę samochodu w
oznaczonym w umowie terminie – dopuszcza się możliwość zmiany terminu dostawy
samochodu; na potrzeby umowy Strony przyjmują, iż siłą wyższą jest zdarzenie
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, analizując i uwzględniając wszystkie
okoliczności sprawy, jak również któremu nie można było zapobiec znanymi, normalnie
stosowanymi sposobami,
2)
w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów
eksploatacji samochodu lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości zamawianych
samochodów – dopuszcza się zmianę specyfikacji techniczno-użytkowej,
3)
w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę obowiązującego
prawa, której nie dało się przewidzieć w dacie składania oferty bądź zakończenie
produkcji konkretnych materiałów lub zaprzestanie stosowania określonych rozwiązań
technicznych – dopuszcza się zmianę specyfikacji techniczno-użytkowej.

Załączniki :
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy dostawy

Z up. BURMISTRZA
Jacek Krzywoń
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
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……………………………………………………..
Zamawiający
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