
 

 
    

 
 

Szczecin, 18.10.2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/2016 
 

Szanowni Państwo, 
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty, w tym objęte Inicjatywą JEREMIE w 

ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS, zwraca się z prośbą o przygotowanie 

oferty zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Przedmiot 

zamówienia, 

zakres zakupu 

Do zapytanie ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawa Zamówień 

Publicznych. 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego samochodu osobowego  

(1 szt.) bezpośrednio od autoryzowanego dealera, na potrzeby realizacji 

projektów, w tym projektów Inicjatywy Jeremie w ramach  

RFP Pomeranus. 

 

Minimalne kryteria dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 Kryteria ogólne: 

- nadwozie pięciodrzwiowe typu hatchback, 

- silnik hybrydowy spełniający normę spalin EURO 6, 

- pojemność silnika od 1400 cm3, 

- moc układu hybrydowego od 110 KM (80 kW), 

- liczba miejsc siedzących 5, 

Kryteria bezpieczeństwa: 

- 6 poduszek powietrznych, 

- ABS+EBD+BA, 

- System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji VSC+TRC, 

- światła do jazdy dziennej typu LED, 

- Kryteria wyposażenia: 

- Sygnalizacja niezapiętych pasów na przednich siedzeniach, 

- Immobilizer, 

- Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, 

- Wspomaganie kierownicy i regulacja w dwóch płaszczyznach, 

- Komputer pokładowy, 

- Centralny zamek sterowany pilotem, 

- Elektrycznie regulowane szyby przednie, 

- Klimatyzacja, 

- Radio RDS+CD+MP3+Bluetooth+USB, 

Kryteria dodatkowe: 

- Gwarancja podstawowa min. 3 lata lub 100 tys. kilometrów 

- Gwarancja na perforację blach min. 7 lat 

- Nieodpłatny Pakiet ubezpieczeniowy OC/AC, bezpłatny pierwszy 

przegląd gwarancyjny, auto zastępcze w przypadku awarii w okresie 

gwarancji, assistance. 

- 2 komplety opon: letnie i zimowe, 

Kryteria dostawy: 

- dostawa przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty zlecenia 

Informacje 

dodatkowe 

Odbiór i serwis samochodu w autoryzowanym serwisie na terenie 

Szczecina 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 

 



 

Forma płatności Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT przez Sprzedawcę na podstawie protokołu odbioru 

samochodu. Dopuszczalna forma  wpłaty zaliczki. 

Termin nadsyłania 

ofert 

Podpisane oferty należy przesyłać do 08 listopada 2016 roku (decyduje 

data wpływu) 

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

• faksem na numer 91 312 92 02 

• osobiście lub listownie na adres ul. Monte Cassino 32, 70-466 

Szczecin. 

W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej 

sporządzoną ofertę należy wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać 

jako załącznik do maila. 

Oferta  Oferta musi  być sporządzona poprzez wypełnienie METRYCZKI 

zgodnie ze 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, np.: 

opony zimowe, pakiet ubezpieczeniowy OC/AC, pierwszy 

przegląd gwarancyjny, auto zastępcze w przypadku awarii w 

okresie gwarancji, assistance. 

 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z 

Polską Fundacją Przedsiębiorczości zgodnie ze 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.). 

Kryteria wyboru  Kryteria formalne: 

- Termin nadesłania ofert, 

- Zgodność i kompletność oferty z zapytaniem ofertowym (m.in. 

metryczka wraz z załącznikami), 

Kryteria pozostałe: 

- Termin realizacji zamówienia, 

- Jakość, 

- Cena. 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty. 

Zleceniodawca  Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin 

NIP 851-22-42-911 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z  Agnieszką Korkiewicz tel. 91 312 92 00, email; 

a.korkiewicz@pfp.com.pl 

Z poważaniem, 

 

mailto:a.korkiewicz@pfp.com.pl

