
Węgry, 20 luty 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKTOROWE

na dzierżawę długoterminową dwóch używanych samochodów
ciężarowych z nową zabudową asenizacyjną z możliwością

wykupu.

Postępowanie  nie  podlega  ustawie  z  dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych

zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 1 (Dz.U. 2016 poz. 1020) ze względu na to, iż wartość zamówienia

nie przekracza kwoty wyrażonej w art. 11 ust.8.

1. Zamawiaj  ą  cy

Nazwa Zamawiającego: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 

Adres: ul. Młyńska 9, Węgry, 55-020 Żórawina 

Telefon: 71 31-65-116

e-mail: dzialrozliczen@wodociagizorawina.pl

2.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  dzierżawa  długoterminowa,  dwóch  używanych

samochodów ciężarowych  z fabrycznie nową zabudową asenizacyjną  o pojemności  minimum

10m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do  zapytania

ofertowego.

Zaoferowany pojazd  musi  być  kompletny,   w żadnym elemencie  nie  może  być  uszkodzony,

z  używanym  podwoziem  i   fabrycznie  nową  zabudową  asenizacyjną,   wraz  z  kompletem

niezbędnych dokumentów, zarejestrowanym na terenie RP.
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Oferowane pojazdy muszą być jednego producenta.

Najdłuższy możliwy termin realizacji dostawy to 14  dni od daty podpisania umowy.

3.Warunki wynajmu

1. Wynajem rozliczany będzie w walucie: złoty  polski (PLN).

2. Raty miesięczne równe.

3.Okres  wynajmu  wraz  z  dostawą:  minimum  36  miesiące  –  okres  liczony  od  dnia

dostarczenia  pojazdów.  Ilość  rat  czynszu  najmu(okres  najmu)  uzależnione  będzie  od

terminu dostawy pojazdów i wynosić będzie minimum 36 miesięcy.

4.  Oferent  zapewni  autoryzowany  stacjonarny  serwis  producenta  w  odległości  nie

większej  niż  50  km  od  siedziby  zamawiającego,  dysponujący  odpowiednią  wiedzą,

zapleczem technicznym oraz magazynem części zamiennych. 

5.Wynagrodzenie płacone Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z niniejszą umową

pokrywa wszelkie koszty związane z eksploatacją pojazdu za wyjątkiem kosztów:

• zawarcia umowy ubezpieczenia OC, AC, NW,

• systematycznych, maksymalnie co 15 tys. km, przeglądów eksploatacyjnych oraz

bieżących pojazdu i zabudowy, 

• napraw uszkodzeń elementów mechanicznych podwozia i zabudowy powstałych

z winy kierowcy użytkującego pojazd,

• wymiany  ogumienia  (dotyczy  uszkodzenia  i  złużycia  powstałego  podczas

eksploatacji pojazdu),

• paliwa, płynu do spryskiwaczy, wymiany żarówek, piór wycieraczek,

• winiet (ViaToll) oraz innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym, które nie

były znane w dniu podpisywania umowy i w związku z tym nie zostały wzięte pod

uwagę przy kalkulowaniu stawki wynagrodzenia, 

• chlapaczy,  odtworzenia  zagubionych  kluczy,  tablic  rejestracyjnych,  dowodu

rejestracyjnego  i  kosztów  odtworzenia  innych  utraconych  części  wyposażenia

pojazdu, 

• mandatów karnych.

6. Oferent gwarantuje zamawiającemu prawo do pierwokupu.
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4.Warunki udziału w post  ę  powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych

warunków

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

• Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy wymagają

posiadanie takich uprawnień.

• Dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  umożliwiającymi

wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zawartą umową.

• Posiadają  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę ubezpieczenia nie mniejszą

niż 50 000 zł( pięćdziesiąt tysięcy złotych)

• w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej trzy dostawy

pojazdów  zbliżonych  swoich  rodzajem  i  parametrami  do  przedmiotu

zamówienia/wynajmu o  wartości  nie  mniejszej  niż  100 000,00 zł(sto  tysięcy  złotych)

netto każda. 

2.W  celu  wykazania  spełnienia  przez  Wykonawców  warunków  posiadania  wiedzy  i

doświadczenia   oraz  potwierdzenia  odpowiedniej  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej,

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1. Opłacona  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem

zamówienia na kwotę minimum 50.000,00 zł.,

2. Wykaz  dostaw/wynajmów  wraz  z  dokumentami  referencyjnymi  potwierdzającymi,  że

dostawy te zostały należycie wykonane.

3. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków tj.:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzę i doświadczenie,

c) znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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5.  Wykaz  o  ś  wiadcze  ń   i  dokumentów,  jakie  maj  ą   dostarczy  ć   wykonawcy  w  celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post  ę  powaniu

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr 2), 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają wpisu  do  rejestru  lub

zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3) W celu potwierdzenia,  że  oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym w

niniejszym postępowaniu dołączy szczegółowy opis techniczny podwozia, szczegółowy

opis zabudowy asenizacyjnej oraz fotografie oferowanych pojazdu i zabudowy.

6.Warunki płatności:

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od daty  otrzymania poprawnie wystawionej

faktury Vat czy innego dokumentu rozliczającego. 

7. Informacja o sposobie porozumiewania si  ę   Zamawiaj  ą  cego z Wykonawcami

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Stanowisko Młodszy referent ds. księgowości 

Imię i nazwisko Marta Grzeszkiewicz

Telefon 71 31-65-116 wewn. 29

email dzialrozliczen@wodociagizorawina.pl

w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj  ą  cy b  ę  dzie si  ę   kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów. Opis sposobu obliczania ceny

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (przy spełnieniu
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wszystkich wymagań określonych w przedmiocie zamówienia):

• oferowana cena netto za cały okres dzierżawy  – znaczenie 40 pkt,

• oferowana cena netto za wykup – 40 pkt

• okres gwarancji gdzie:

◦ zabudowa asenizacyjna minimum 12 miesięcy - 10 pkt

◦ podwozie minimum 3 miesiące – 10 pkt.

Sposób obliczania:

Pk1=(Cn/Cr x70%) x 100

Pk1 – ilość punktów dla kryterium

Cn – najniższa oferowana cena

Cr – cena oferty rozpatrywanej

Cena oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki

poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki powyżej 0,5 groszy zaokrągla się do 1 grosza.

Cena musi  być  podana podana cyfrowo i  słownie.  Walutą  ceny oferowanej  jest  polski złoty

(PLN).  

Cena  podana  w  ofercie  musi  być  skalkulowana  w  sposób  jednoznaczny  i  musi  zawierać

wszystkie koszty  i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym dostawy przedmiotu

zamówienia  oraz  warunkami  stawianymi  przez  Zamawiającego.  Cenę  za  wykonanie

przedmiotów zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” (załącznik Nr 2).

Zamawiający, na  etapie  wyboru  oferty  zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzenia  oględzin

pojazdów,  przed  zawarciem  umowy  wynajmu,  prawo  do  jazdy  próbnej  i  przeprowadzenia

badania technicznego pojazdów, na nie dłużej niż 8 godz. w siedzibie Dostawcy. (Nie wykonanie

tego warunku skutkować będzie prawem Zamawiającego do odrzucenia oferty oraz nie zawarcia

umowy z tym Wykonawcą.) Ponadto Zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z Wykonawcą

w przypadku  ujawnienia  w  trakcie  jazdy  próbnej  i  badania  wad  pojazdu,  których  usunięcie

przekracza  2  tysięcy  zł.  (kwota  określona  na  podstawie  średnich  cen  rynkowych  części

zamiennych). 
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Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do prowadzenia  negocjacji  z  podmiotami,  które  złożyły

najkorzystniejsze oferty.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  niniejszego  postępowania  bez  podania

przyczyny.

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy przesłać do  27 lutego 2017 r. do godz. 10.00. w zamkniętej kopercie z napisem

„Dzierżawa  długoterminowa  samochodów  ciężarowych  z  zabudową  asenizacyjną

z możliwością wykupu” na adres zamawiającego:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 

ul. Młyńska 9, Węgry, 55-020 Żórawina  

O wynikach  postępowania zostaną poinformowani wszyscy Oferenci. 

11. Zał  ą  czniki

Załączniki składające się na integralną część zapytania:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2) formularz ofertowy,  

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków,

4) Oświadczenie dotyczące zrealizowanych dostaw,

5) Wzór umowy.
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