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Szczecin, 23.06.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2017 
 
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty, w tym objęte  

Inicjatywą JEREMIE zaprasza do składania ofert zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 

Przedmiot 

zamówienia, 

zakres zakupu, 

termin realizacji 

zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych samochodów osobowych  

(2 szt., rok produkcji 2017) bezpośrednio od autoryzowanego dealera. 

 

 

 

A. 

Minimalne kryteria dotyczące przedmiotu zamówienia: 

  

Kryteria ogólne: 

- nadwozie czterodrzwiowe typu sedan, 

- silnik spalinowy, benzynowy spełniający normę spalin EURO 6, 

- pojemność silnika od 1450 cm3 do 2000 cm3, 

- moc silnika od 150 KM do 190 KM (110 - 139 kW), 

- liczba miejsc siedzących: 5, 

- minimalna pojemność bagażnika: 500 litrów 

- norma emisji spalin do: 145 CO2 (g/km) 

 

Kryteria bezpieczeństwa: 

- przednia poduszka powietrzna kierowcy , 

- przednia poduszka powietrzna pasażera,   

- boczne poduszki powietrzne z przodu, 

- kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu, 

- układ zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu,   

- układ elektronicznego rozdziału siły hamowania,   

- system kontroli trakcji,   

- system wspomagania ruszania pojazdem pod górę,   

- system ostrzegania o awaryjnym hamowaniu,  

- system monitorowania ciśnienia w oponach,  

- system ostrzegania przed kolizją i ograniczający skutki kolizji , 

- system utrzymywania w pasie ruchu,   
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- system ostrzegania i zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu,   

- tempomat adaptacyjny,   

- system rozpoznawania znaków drogowych,   

- system monitorowania martwego pola w lusterkach, 

- system ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania – 

monitorowanie ruchu poprzecznego za pojazdem, 

- system automatycznych świateł drogowych, 

- przednie światła przeciwmgielne, 

- światła do jazdy dziennej LED, 

- skrzynia biegów automatyczna. 

 

Kryteria wyposażenia: 

- nawigacja fabryczna z aktualnymi mapami Polski i Europy,  

- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, 

- wspomaganie kierownicy i regulacja kierownicy, 

- komputer pokładowy, 

- centralny zamek sterowany pilotem, 

- klimatyzacja, 

- radio RDS+DAB+CD+MP3+USB, 

- immobilizer, 

- system alarmowy ze zdalnym sterowaniem, 

- system obsługi telefonów Blutetooth, 

- tylne siedzenia składane,  

- kamera cofania, 

- ładowarka indukcyjna do telefonów komórkowych. 

 

Kolor:  

- ciemny (preferowany czarny). 

 

Gwarancja: 

- gwarancja podstawowa minimum 2 lata, 

- gwarancja na perforację blach minimum 7 lat. 

 

Miejsce serwisowania samochodu: 

- Autoryzowany serwis na terenie Szczecina. 

 

B. 

Termin realizacji zamówienia: 

 

- dostawa przedmiotu zamówienia:  

pierwszy pojazd do 31.08.2017, drugi pojazd do 31.12.2017. 

 

C. 

Opcjonalne elementy oferty (Dostawca nie jest zobowiązany do 

przedstawienia): 

- pakiet ubezpieczeniowy OC/AC,  

- pierwszy przegląd gwarancyjny. 

- auto zastępcze w przypadku awarii w okresie gwarancji,  

- assistance, 

- komplet opon zimowych. 

Elementy opcjonalne oferty należy wycenić każdy z osobna.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z opcjonalnych 

elementów oferty bez podania przyczyny. 
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Miejsce dostawy Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

ul. Monte Cassino 32,  

70-655 Szczecin 

Informacje 

dodatkowe 

Do zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.  

Oferta  Oferta musi być sporządzona zgodnie z wzorem (metryczką) i musi 

zawierać: 

- dokładny opis samochodu, zawierający wszystkie wymagania 

wymienione w punkcie A, B i C – jeżeli dotyczy.  

- cenę brutto, 

- okres i warunki gwarancji, 

- miejsce serwisu samochodu, 

- czas związania ofertą, 

- sposób zapłaty, 

- informację o kosztach dodatkowych, jeśli występują, ewentualne 

dodatkowe nieodpłatne usługi i wyposażenie. 

 

Do oferty należy załączyć: 

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Polską 

Fundacją Przedsiębiorczości zgodnie z wzorem, 

- dokument lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

dokumentu potwierdzającego prawo do składania oświadczeń  

w imieniu Oferenta (np. odpis z KRS lub informacja odpowiadająca 

odpisowi aktualnemu z Centralnej Informacji KRS, wydruk wpisu  

w CEIDG, itp.), 

- upoważnienie do złożenia oferty udzielone  przez osoby wskazane w 

dokumentach wymienionych w punkcie powyżej - jeżeli dotyczy. 

Termin nadsyłania 

ofert 

Do  04.07.2017  (decyduje data wpływu) 

 

Miejsce i sposób 

składania ofert 

 

- osobiście w siedzibie Fundacji,  

- pocztą na adres: ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin,  

- pocztą elektroniczną na adres  a.korkiewicz @pfp.com.pl 

- faxem na nr 91 312 92 02 

 

W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej 

sporządzoną ofertę należy wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać 

jako załącznik do maila. 

Forma płatności Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przez Sprzedawcę. Dopuszczalna forma  

wpłaty zaliczki. 

Kryteria 

wyboru/wagi 

punktowe  

Kryteria formalne: 

1. Termin składania ofert, 

2. Kompletność i zgodność oferty z zapytaniem ofertowym (na 

podstawie wypełnionej metryczki wraz z załącznikami), 

Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkuje 

odrzuceniem oferty. 

 

Kryteria oceny oferty: 
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1. cena brutto – 70 pkt. 

2. przedłużona gwarancja (minimum 3 lata) - 5 pkt, 

3. termin realizacji zamówienia – 5 pkt, 

4. opcjonalne elementy oferty – razem 5 pkt, w tym: 

a) koszt pakietu ubezpieczeniowego OC/AC – 1 pkt, 

b) koszt pierwszego przeglądu gwarancyjnego – 1 pkt, 

c) koszt auta zastępczego w przypadku awarii w okresie gwarancji 

– 1 pkt, 

d) koszt assistance – 1 pkt, 

e) koszt dodatkowego kompletu opon zimowych – 1 pkt. 

5. norma emisji spalin – 15 pkt. 

 

Ad. 1. W kryterium „Cena brutto” ocena zostanie dokonana według 

następującego wzoru: 

Kryterium „Cena brutto” (C) = (CB/CBB) x 70 

Gdzie: 

CB - najniższa zaoferowana cena brutto wśród złożonych ofert 

CBB – cena brutto oferty badanej 

 

Ad. 2. W celu dokonania oceny w kryterium „przedłużona gwarancja” 

Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: 

a) gwarancja udzielona za każdy rok powyżej 2 lat – 1 pkt., ale nie 

więcej niż 5 pkt., 

 

Ad. 3. W celu dokonania oceny w kryterium „Termin realizacji 

zamówienia” Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: 

a) pierwszy pojazd do 31.08.2017 – 2,5 pkt. 

b) drugi pojazd do 31.12.2017  - 2,5 pkt. 

c) powyżej ww. terminów – 0 pkt. 

 

Ad 4. W kryterium „Opcjonalne elementy oferty” ocena zostanie 

dokonana w odniesieniu do każdego elementu z osobna, według 

następującego wzoru: 

Kryterium „Opcjonalne elementy oferty” (E) = (EB/EBB)  x 1 

Gdzie: 

EB - najniższa zaoferowana cena brutto opcjonalnego elementu oferty 

wśród złożonych ofert 

EBB – cena brutto opcjonalnego elementu oferty badanej 

 

Elementy opcjonalne oferty, które podlegają ocenie, a które nie zostaną 

zaproponowane przez Oferenta, uzyskają 0 pkt. 

 

Ad. 5 W kryterium „Norma emisji spalin” ocena zostanie dokonana 

według następującego wzoru: 

Kryterium „Norma emisji spalin ” (NES) = (NNES/NESO) x 15 

Gdzie: 

NNES - najniższa zaoferowana emisja spalin  wśród złożonych ofert 
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NESO – norma emisji spalin oferty badanej 

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę spełniającą kryteria 

formalne i ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów spośród 

pozostałych ofert spełniających kryteria formalne. W przypadku gdy 

dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów za najkorzystniejszą 

ofertę uzna się ofertę z niższą ceną. 

 

Warunki zmiany 

umowy 

Zamawiający dopuszcza zmianę realizacji przedmiotu Umowy  

w przypadku:  

1) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie  

nie leży w interesie Zamawiającego - zmiana umowy jest 

dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego; 

2) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zadania w 

określonym pierwotnie terminie - termin zostanie przedłużony o czas 

działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków 

tego działania; 

3) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy  

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki 

podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony 

dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – 

dotyczy to części wynagrodzenia zakresu zadania, którego w dniu 

zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 

4) zaistnienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych, 

tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas 

wyboru wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie 

wszczęcia procedury mającej na celu wybór wykonawcy, nie 

miałyby wpływu na udział większej liczby podmiotów 

zainteresowanych niniejszym zapytaniem.  

W razie pytań prosimy o kontakt z  Agnieszką Korkiewicz tel. 91 312 92 00, email; 

a.korkiewicz@pfp.com.pl . 
 

Z poważaniem, 
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