
 
 

   

 

 
Szczecin, dnia 20 czerwca 2017 r. 

 
 

Zapytanie ofertowe nr 3/FUR/2017 
 
Szanowni Państwo! 
 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując Projekt pn.: „Fundusz Usług Rozwojowych w 
województwie zachodniopomorskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014 - 2020, zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z poniższą specyfikacją: 
 

Przedmiot 

zamówienia. 

Zakres usługi/ 

zakupu 

Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch nowych samochodów osobowych 
(2 szt.) bezpośrednio od autoryzowanego dealera, na potrzeby realizacji 
Projektu pn.: „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie 
zachodniopomorskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. 
 
Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 

Wymagania ogólne: 

 typ nadwozia – 5-drzwiowy, hatchback, liftback, 

 silnik – benzynowy, spełniający normę emisji spalin EURO 6, 

 pojemność silnika od 1300 cm3, 

 moc silnika od 95 KM (69,9 kW), 

 skrzynia biegów: manualna, 

 liczba miejsc siedzących: 5, 

 minimalna pojemność bagażnika: 360 l, 

 serwis samochodu w autoryzowanym serwisie na terenie Szczecina. 
Bezpieczeństwo: 

 6 poduszek powietrznych, 

 ABS+EBD+BA, 

 system stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji VSC+TRC, 

 światła do jazdy dziennej. 
Wyposażenie: 

 sygnalizacja niezapiętych pasów na przednich siedzeniach, 

 immobilizer, 

 elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, 

 wspomaganie kierownicy i regulacja, 

 komputer pokładowy, 

 centralny zamek sterowany pilotem, 

 elektrycznie regulowane szyby przednie, 

 klimatyzacja, 

 radio RDS+CD+MP3+Bluetooth+USB, 

 system monitorowania ciśnienia w oponach. 
Kolor:  

 jasny (preferowany srebrny). 
Gwarancja: 

 gwarancja podstawowa min. 2 lata lub 100 tys. kilometrów, 

 gwarancja na perforację blach min. 7 lat. 
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, 

 dodatkowy komplety opon zimowych. 
Elementy opcjonalne oferty należy wycenić każdy z osobna.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z opcjonalnych 
elementów oferty bez podania przyczyny. 

Miejsce 
dostawy: 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 
Ul. Monte Cassino 32,  
70-655 Szczecin 

KOD CPV: 
 

34110000-1  
Samochody osobowe 

Informacje 

dodatkowe 

Do zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Procedura zapytania ofertowego zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą 
konkurencyjności. 

Forma płatności Płatność w ramach zewnętrznej usługi leasingu finansowego. 

Oferta  Oferta musi być sporządzona poprzez wypełnienie formularza METRYCZKI 
OFERTY, zgodnie z wzorem i musi zawierać: 

 Dokładny opis samochodu, zawierający wszystkie wymagania, 

 Cenę brutto, 

 Okres i warunki gwarancji, 

 Miejsce odbioru i 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.). 

Termin 

nadsyłania ofert 

Do  30.06.2017  

 

Miejsce i 

sposób 

składania ofert: 

 

- osobiście w siedzibie Fundacji,  

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

- pocztą elektroniczną na adres  d.mikolajczyk@pfp.com.pl 

- faxem na nr 91 312 92 02 

Kryteria 

wyboru/wagi 

punktowe  

Kryteria formalne: 
1. Termin nadesłania ofert, 
2. Kompletność i zgodność oferty z zapytaniem ofertowym (na podstawie 

wypełnionej metryczki wraz z załącznikami), 
Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty. 
 
Kryteria oceny oferty: 
1. cena brutto - 70% 
2. przedłużona gwarancja (minimum 3 lata) - 10 pkt, 
3. termin realizacji zamówienia – 10 pkt, 
4. opcjonalne elementy oferty – razem 10 pkt, w tym: 

a) koszt pakietu ubezpieczeniowego OC/AC – 2 pkt, 

b) koszt pierwszego przeglądu gwarancyjnego – 2 pkt, 

c) koszt auta zastępczego w przypadku awarii w okresie gwarancji – 2 pkt, 

d) koszt assistance – 2 pkt, 

e) koszt dodatkowego kompletu opon zimowych – 2 pkt. 

mailto:d.mikolajczyk@pfp.com.pl


 
 

   

 

 

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 na okres poniżej 3 lat – 0 pkt, 

b) gwarancja udzielona na okres 3 lat i powyżej 3 – 10 pkt. 

 

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

Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: 

a) do 30 dni włącznie - 10 pkt.  

b) powyżej 30 dni– 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 2 

 

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. 

Harmonogram 

realizacji 

zamówienia 

Dostawa do dnia 31 sierpnia 2017 r. 

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 ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.  

Zleceniodawca  Polska Fundacja Przedsiębiorczości 
ul. Monte Cassino 32 
70-466 Szczecin 
NIP 851-22-42-911 

Osoba do 

kontaktu 

Dariusz Mikołajczyk, tel. 91 312 92 06, e-mail: d.mikolajczyk@pfp.com.pl 
 

 


