GMINA LI1ONCIN
05-155 Leoncin, ul. PartyZaflt1 3
tel./tax 22 78565-82(85), 22 785-66-00
REGON: 013270471
NP 531-jr.-66-399,
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Zapytanie ofertowe - zakup mikrobusu 9 osobowego (kierowca 1 8 pasazerów)
przystosowanego do przewozu osób niepelnosprawnych

I. Nazwa I adres Zamawiajcego
Gmina Leoncin
ul. PartyzantOw 3
05-155 Leoncin
NIP 5311666399

ZAPRASZA DO ZLOZENIA OFERTY
w postçpowaniu o udzielenia zamOwienia na
,,Zakup mikrobusu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób
niepelnosprawnych"
o wartoci szacunkowej poniej kwoty okre1onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieñ publicznych (tekstjednolity: Dz. U. 2017r., poz. 1579 ze zm.).
Zamówienie jest wspólfinansowane ze grodk6w PFRON
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego mikrobusu 9osobowego ( 8+1) przystosowanego do przewozu osób niepelnosprawnych, w tym
jednej osoby na wózku inwalidzkim. Pojazd musi spelniaé:
musi spelniaá:
1.1. Wymagania techniczne okre1one przez obowhzujqce w prawie poiskim przepisy
dia pojazdów poruszajqcych sic po drogach publicznych, w tym warunki techniczne
wynikajce z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z
2017r. poz. 1260, ze zm.), oraz rozporzqdzeñ wykonawczych do tej ustawy;
1.2. Wymagania dotyczce posiadania przez oferowany pojazd homologacji (z
wylqczeniem ciçarowej) na przewóz 9 osób oraz homologacji do przewozu osób
niepelnosprawnych, lub badania techniczne potwierdzajqce przystosowanie pojazdu
do przewozu osób niepelnosprawnych, umo2liwiajqce zgodnie z obowhzujcymi
przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu;

1 .3.Zawarte w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbçdnego wyposazenia
(Dz.U. z 2016r. poz. 2022, ze zm.);
1.4.Posiada6 sporzqdzonq wjçzyku poiskim kartç pojazdu, instrukcjç, ksiqzkç
serwisowq i gwarancyjnq, oraz inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami
poiskiego prawa;
1.5. Aktualny, w chwili skiadania oferty, certyfikat ISO wlaciwy dia branzy
motoryzacyjnej w zakresie przebudowy pojazdOw typu furgon na autobusy.
SzczegOlowy opis (charakterystyke) przedmiotu zamOwienia, warunki gwarancji oraz inne
wymagania Zamawiajqcego zawiera zahlcznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
2. KodyCPV:
34114400-3 - mikrobusy
34.12.00.00-4 - pojazdy silnikowe do transportu mniej niz 10 osób.
3. Zamawiajqcy dopuszcza mo1iwoó zaoferowania sprzçtu i urzqdzeñ o równowaznych
lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w niniejszym Zaproszeniu.
W takim przypadku Wykonawca, który powoluje sic na rozwiqzania r6wnowa2ne do
opisywanych przez Zamawiajqcego, jest zobowiqzany wykazaó, ze oferowany przez
niego sprzçt i urzqdzenia spelniajq wymagania ohe1one przez Zamawiajqcego.
Podstawowq formq wykazania, ze sprzçt / urzqdzenie sq równowazne lub
charakteryzuj q sic lepszymi parametrami jest przedstawienie szczególowej
specyfikacj i technicznej.
4. Zamawiajqcy wymaga, by termin p1atnoci za wykonanq dostawç wynosil 14 dni od
daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT.
Szczególowe warunki dotyczqce realizacji zamówienia okre1a WzOr umowy - Zalqcznik nr 4
do niniejszego Zaproszenia.
II. Termin wykonania zamówienia
Do 60 dni od dnia zawarcia Umowy (Wykonawca moze zaoferowaé termin krOtszy kryterium punktowane oceny ofert).
III. Informacle dotyczpce ofert czdciowych i wariantowych
Zamawiajqcy nie dopuszcza skiadania ofert czçciowych i wariantowych.
IV. Podwykonawcy
W przypadku powierzenia realizacji zadania Podwykonawcy, Wykonawca zobowiqzany jest
do wskazania w ofercie tej czçci zamówienia, ktOrej realizacjç powierzy Podwykonawcy.
W przypadku braku takiego owiadczenia Zamawiajqcy uzna, iz Wykonawca bçdzie
realizowal zamówienie bez udzialu Podwykonawcy.

V. Warunki udzialu w postypowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunków.
0 udzielenie zamówienia ubiegaé sic mogq Wykonawcy, którzy speIniaj warunki:
1. Posiadania uprawnienia do wykonywania okre1onej dziaIa1noci lub czynnoci, jezeli
przepisy prawa nakladajq obowizek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i dowiadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamOwienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Niewykazanie spelnienia choóby jednego z podanych warunków udzialu w postçpowaniu
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postçpowania.
VI. Wykaz owiadczeñ tub dokumentOw, jakie majp dostarczyé Wykonawcy.
1. Wykonawca ubiegaigcy sic o przedmiotowe zamówienie musi zlozyé wypelniony i
podpisany ,,formularz oferty" - zalpcznik nr 2 do niniejszeo Zaproszenia - w
formie oryginalu. Zamawiaicy informuie, ze jego nieziozenie spowoduie odrzucenie
oferty.
2. Do oferty na1ey zalpczyé uzupelniony i podpisany zalpcznik nr 1 do ninieiszego
Zaproszenia (Szczególowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dot.
warunkOw gwarancii i inne wymagania Zamawiaicego)- w formie oryginalu.
3. Celem potwierdzenia spelnienia warunków udzialu w postçpowaniu nalezy
przedstawié:
0wiadczenie Wykonawcy o spelnieniu warunków udzialu w postçpowaniu zgodnie z
zaklcznikiem nr 3 do niniejszego Zaproszenia - w formie oryginalu.
4. Ponadto do oferty na1ey zalqczyá:
Aktualny odpis z wlaciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoci
gospodarczej, jee1i odrçbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawionego nie wczeniej nit 6 miesiçcy przed uplywem terminu skiadania ofert - w
formie oryginalu lub kopii powiadczonej za zgodnoé z oryginalem przez Wykonawcç.
5. Pelnomocnictwo - je2eli ofertç skiada osoba, której upowaznienie do reprezentacii
Wykonawcy nie wynika z dokumentu wymienionego w pkt 4. Pelnomocnictwo dia
osoby podpisujcej ofertç w imieniu Wykonawcy mote byó przedstawione w formie
oryginalu bq& kserokopii potwierdzonej za zgodnoá z oryginalem notarialnie lub
przez osobç uprawnionq do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisami do At
rej estrowych.
6. Wykonawcy mogq wspólnie ubiegaá sic o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postçpowaniu, albo
reprezentowania w postçpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczqce Wykonawcy stosuje sic odpowiednio do
Wykonawców ubiegajqcych sic wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Jezeli
oferta Wykonawców ubiegajqcych sic wspólnie o udzielenie zamOwienia zostanie
wybrana jako naj korzystniej sza, zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zazdania

umowy regulujqcej wspólpracç tych WykonawcOw przed zawarciem umowy o
udzielenie zamOwienia publicznego.
Zamawiajqcy wezwie Wykonawców, którzy w okre1onym terminie nie ziozyli
wymaganych w pkt. 3 i 4 owiadczeñ lub dokumentów lub którzy nie ziozyli
pelnomocnictw albo którzy ziozyli wymagane przez Zamawiajcego ww.
owiadczenia i dokumenty zawierajce blçdy, tub którzy ziozyti wadliwe
pelnomocnictwa, do ich z1o2enia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich
zloenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu atbo konieczne byloby uniewa2nienie
postçpowania. Ziozone na wezwanie owiadczenia tub dokumenty powinny
potwierdzaó spelnienie przez wykonawcç warunków udzialu w postçpowaniu nie
póniej niz w dniu w którym uplynqi termin skiadania ofert.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania sly zamawiajcego z wykonawcami oraz
przekazywania owiadczeñ mb dokumentów, a takie wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania sie z wykonawcami
1. Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje bçdq przekazywane w
pisemnie tub drogq etektronicznq.
2. Zamawiajqcy dopuszcza przekazywanie dokumentów za poredthctwem poczty
elektronicznej na nastçpujcy adres e-mail: ug.1eoncin(o2.p1.
3. W tym przypadku kazda ze stron na 2qdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
4. Forma pisemna jest zastrzeona do ziozenia oferty z zalqcznikami, w tym owiadczeñ
i dokumentów potwierdzaj4cych spelnienie warunków udzialu w postçpowaniu,
spelnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagañ okretonych przez
Zamawiajqcego oraz pelnomocnictwa.
5. Pracownikiem upowa.inionym przez Zamawiajqcego do bezporedniego
kontaktowania sic z wykonawcami jest Etzbieta Lawor.
6. Kontaktowanie sic pomiçdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq odbywa sic od
poniedzialku do pitku w godzinach od 8.00 do 16.00.
7. Wykonawca moze zwróciO sic do Zamawiajqcego o wyjanienie treci Zaproszenia.
Zamawiajqcy udzieli wyjanieñ niezwlocznie, jednak nie póniej ni2 na 2 dni przed
uplywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjanienie treci
Zaproszenia wplynie do Zamawiajqcego nie póniej niz do koñca dnia, w którym
uplywa polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o wyjanienie
treci Zaproszenia wplynie p0 uplywie terminu skiadania wniosku, tub dotyczyó
bçdzie udzielonych wyjanieñ, Zamawiajqcy mo2e udzielió wyjanieñ tub pozostawió
wniosek bez rozpoznania.
8. W uzasadnionych przypadkach w ka2dym czasie przed uplywem terminu do skiadania
ofert Zamawiajqcy moze zmienié trek Zaproszenia. Dokonanq zmianç zapytania
Zamawiajcy przekae niezwlocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
Zaproszenie, zamieci jq tak2e na swoj ej stronie intemetowej.
9. Zamawiajqcy przed1uy okre1ony termin skladania ofert jezeli w wyniku zmiany
treci Zaproszenia jest niezbçdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach
i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Zaproszenie, oraz zmiany
zamieci na stronie internetowej.

VIII. Wymagania dotyczpce wadium
Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin zwipzania ofertp.
1. Wykonawca jest zwiqzany ofertq przez okres 60 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego moe przedfuzyé termin
zwiqzania ofertq, z tym ze Zamawiajqcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwiqzania ofertq, zwrociá sic do Wykonawców o wyrazenie zgody
na przeduenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluszyjednak niz 30 dni.
3. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna sic wraz z uplywem terminu sidadania
ofert.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zozeniem oferty.
2. Wykonawca moe zIoyé tylko jednq ofertç.
3. Zamawiajqcy nie dopuszcza mo1iwoci ziozenia oferty wariantowej. Ziozenie oferty
wariantowej spowoduj e j ej odrzucenie j ako niezgodnej z treciq Zaproszenia.
4. Oferta musi bye sporzqdzona wjçzyku poiskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewanoci. Dokumenty sporzqdzone w jçzyku obeym sq skiadane wraz z
tlumaczeniem na jçzyk poiski.
5. Oferta powinna bye sporzqdzona wjednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty
ponumerowane.
6. Dokumenty stanowiqce tajemnicç przedsiçbiorstwa powinny bye odpowiednio
zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszycie.
7. Oferta musi bye podpisana przez Wykonawcç tj. osobç/ osoby uprawnionq do
reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bqd2 osobç
upowanionq przez Wykonawcç na pimie (pelnomocnictwo). Wszystkie strony oferty
oraz wszelkie miej sea, w ktOrych Wykonawca naniósl zmiany muszq zostaC
parafowane przez ww. osobç. Przez podpis na1ey rozumieC czytelny podpis imic i
nazwisko lub podpis nieczytelny z pieczqtkq imielmq pozwalajqcq odczytanie imienia
i nazwiska podpisujqcego.
XI. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert.
1. Oferty naley skladaC w nieprzejrzystych, zakiejonych kopertach. Koperta powinna
byC oznakowana nastçpujqco: ,,Zapytanie ofertowe - Zakup mikrobusu 9
osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepelnosprawnych. Nie
otwieraé przed dniem 28.09.2018 r. 12.00." Zamkniçtq kopertç zawierajqcq ofertq
na1ey wyslaC na adres Zamawiajqcego tj. Urzqd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3,
05-155 Leoncin. Zamawiajqcy dopuszcza z1o2enie oferty za porednictwem poczty email: na adres ug.leoncino2.pl
2. Termin skiadania ofert uplywa dnia 28.09.2018 r. o godz. 12.00. Zamawiaipcy We
przewiduje publicznej sesli otwarcia ofert.
3. Wykonawca mote wprowadzie zmiany lub wycofaC z1oonq przez siebie ofertç pod
warunkiem, 2e Zamawiajqcy otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed terminem skiadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
zostanie przygotowane, opieczçtowane i oznaczone w sposób podany wyej, a koperta

bçdzie dodatkowo oznaczona okre1eniami ,,Zmiana". Wykonawca nie moe wycofaá
oferty lub wprowadziá zmian w ofercie po uplywie terminu skiadania ofert.
4. Oferty mogq bye dorçczone osobicie lub przeslane poczt, za porednictwem kuriera,
z tym ze nie bedzie brana pod uwagç data stempla pocztowego, oferta w sposób
fizyczny musi wplynqC w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy niezwlocznie zwróci oferte zlo2onq p0 terminie.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, ktOrymi zamawiaipcy bydzie si
kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów I sposobu
oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiajqcy bedzie sic kierowal kryterium oceny o znaczeniu:
2. Kryterium : Cena - 100%
3. Oferta - bçdzie oceniana na podstawie ,,formularza oferty", stanowiqcego Zalqcznik
nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. W ramach kryterium ceny porównywane
bqdq ceny brutto za caloC przedmiotu zamówienia.
4. Za ofertç naJkorzystnicjszq zlo2on4 w ramach tego zapytani zostanie uznana oferta,
która uzyska najwiçkszq liczbç punktOw za kryterium cena oferty - 100%.
6. Jee1i nie mozna dokonaC wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzglçdu na to, ze
zostaly ziozone oferty o takiej samej ocenie, Zamawiajqcy wezwie Wykonawców,
którzy z1oy1i te oferty, do zloenia w terminie okre1onym przez Zamawiajqcego
ofert dodatkowych.
XIII. Zamawiajpcy We wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
XIV. Istotne postanowienia umowy
Zamawiajqcy zawrze z wykonawc, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz,
umowç na warunkach okre1onych szczególowo wjej wzorze zawartym w Zalqczniku nr 4 do
niniej szego Zaproszenia.
XV. Informacie dodatkowe
1. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2. Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzialu w postçpowaniu.
3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez
podania przyczyn.
4. Zamawiajqcy zastrzega sobie mo1iwoC uniewanienia postçpowania bez podania
przyczyn.
5. Jee1i Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla sic od zawarcia umowy,
Zamawiajcy moze wybraC ofertç najkorzystniejszq sporód pozostalych ofert bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
XVI. Sposób porozumiewania si zamawiajacego z wykonawcami ze wskazaniem osoby
upowanionej do kontaktowania sie w sprawie zapytania.
Osobq upowanionq do kontaktowania sic w sprawie niniejszego zapytania jest path E12bieta
Lawor; e-mail: e.lawor@onet.pl

XVI. Zalpczniki:
•
•
•
•

Zafrcznik Nr 1 - Szczegolowy opis przedmiotu zamówienia
Zalqcznik Nr 2 - Formularz oferty
Zal4cznik Nr 3 - Owiadczenie o spelnieniu warunków
Zal4cznik Nr 4 - Wzór umowy
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