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ZAPYTANIE oFERToWE NR 3lzl2020
z dnia 28 października 2O2O r.

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę autobusu do przewozu osób
niepełnosprawnych z Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu.

TERM|N SKŁADANlA oFERT
09 listopada 2020 r.

NAZWA zAMóWtENtA:

Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych zZakladu AktywnościZawodowej Zadanie
dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

lll. MlEJscE lsPosÓB SKŁADANlA oFERTY:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem pocztytradycyjnej, kuriera lub tez dostarczona osobiście na adres:
Caritas DiecezjiSandomierskiejod dnia upublicznienia zapytania ofertowego do dnia 09 listopada 2020 r.

(decyduje data stempla pocztowego), l(operta powinna zawierać dopisel<: ,,Oferta na dostawę autobusu do
przewozu osób niepełnosprawnych z" Zal<ładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu" Oferty złożone po terminie
nie będą rozpatrywane, Oferta powinna zawierać:

1) wsl<azanie miejscowości i daty;

2| nazwę Oferenta, adres siedziby, numer NlP, REGON, l(RS/CEIDG oraz dane l<ontal<towe (w tym adres e-mail);

3) nazwę oferowanego pojazdu oraz cenę brutto za dostawę przedmiotu zamówienia uwzgledniającą
składowe określone w punl<cie Vll podpunl<t 4 zapytania;

4) opis oferowanego pojazdu ze wskazaniem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia , ztym, ze jeżeli

oferowany pojazd posiada parametr różny od wymaganego, aIbo jeżeli opis przedmiotu zamówienia
określa dany parametr w przedziale, nalezy wsl<azać dokładny opis oferowanego przedmiotu, równiez
nalezy wykazać dodatkowe, ważne z punl<tu widzenia oceniającego wyposazenie;

5) oświadczenia o:

uwzględnieniu w cenie wszystl<ich kosztów wykonania zamówienia;

wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z

opisem przedmiotu zamówienia,

związaniu ofertą przez okres 30 dni.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złozonych ofert.
Oferta powinna być sporządzona w języku polsl<im, powinna być kompletna oraz posiadać ponumerowane strony.
Oferta powinna byc podpisanaprzez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta lub na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa lub upowaznienia do podpisania, l<tóre powinny byćdołączone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 30-to dniowy bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z

upływem terminu składania ofert.Załączona do oferty l<opia dokumentu powinna być poświadczona zazgodnoścz
oryginałem przez osobę upowaznioną do reprezentacji Oferenta, ZAMAW|AJĄCY NlE DOPUSZCZA SKŁADANlA
oFERT czĘŚcloWYcH ANlWAR|ANToWYCH. ZAMAW|AJĄCY NtE DoPUSZCZA MozLlwoŚcl PoW!ERZENlA cZĘŚcI
LUB CAŁOŚC| ZAMÓW|ENlA PODWYKONAWCOM

lV. ZAMAWlAJACY:
Caritas Diecezji Sa ndomiersl<iej

UL. Opatowska 10

27-600 Sandomierz
Tel,156445586

E-mai l : sandomierz@ca ritas. pl
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V.

cel zamówienia:

Celem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu z dol<umentami doPierwszej rejestracji (l<arta Pojazdu, wyciąg z homologacji, wolnego od wad fizycznychi prawnych jednegoautobusu dostosowanego do przewozu oiOO niep"łnórpru*nv.ń.

przedmiot zamówienia:
oPis Przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznil<i:

Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - wzór oferty

Vl.

1) O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) dysponują pracownil<ami posiadającymi uprawnienia do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisyprawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) Posiadają odPowiednią wiedzę i doświadczenie dla realizacji przedmiotu zamówienia,c) dYsPonują odPowiednim Potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wyl<onania zamówienia,d) znajdują się w sytuacji el<onomicznej i finansowej umozliwiającej realizację zamówienia.2) Z postępowania zostaną wyl<luczeni Wykonawcy , ktorzy:

a) nie spełniają warunków określonych w podpunkcie 1,

b) są Powiązaniz Caritas DiecezjiSandomierskiej kapitałowo lub osobowo. powiązanie kapitałowe lubosobowe nalezY rozumieĆ jako bral< wzajemnego powiązania między Zamawiającym lub osobami
uPowaŻnionYmi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wyl<onującymi w imieniu
Zamawiającego czYnnoŚci związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta aOferentem, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w sPÓłce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 1,0 % udziałow lub akcji,

Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnil<a,

Pozostawaniu w związl<u małŻeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
Pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunl<uprzysposobienia, opiel<i l ub l<urateli,

3) ocena sPełnienia warunkÓw: WYkonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunl<ów udziału wpostępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art,22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z2015 r,, Poz,2164 z PoŹn, zm.); o bral<u podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wokolicznoŚciach, o którYch mowa w art.2Ą ust, 1 Ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz obraku powiązań
kaPitałowYch i osobowYch - poprzez podpisanie załącznika nr 2 dozapytania ofertowego.

Vll. OCENA OFERT:

1) ZamawiającY dol<ona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) cena: 100 pkt

2) oPis sPosobU PrZYZnawania punktacji za spełnienie poszczególnych l<ryteriów oceny ofert:
Kryterium cena - max. 100 pkt

p = (CnlCr) * 100 pkt

Gdzie:

P - liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
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Cn - najnizsza cena netto zaoferowana

Cr - cena netto rozpatrywanej oferty
100 - waga kryterium

Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najniższa oferowana cena

Za najl<orzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyzszą iIość punktów oraz spełniwymogi
formalne określone w zapytaniu ofertowym.

Cena ofertyto cena brutto ofertywyrażona w PLN, obejmująca wszystkie l<osztywyl<onania zamówienia oraz
rabaty i upusty, traktowana jal<o ostateczna do zapłaty przezZamawiającego, zawierająca między innymi:

a) wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia,
b) podatek VAT,

c) l<oszty dostawy do miejsca wskazanego przezZamawiającego,
Oferowana cena nie ulegnie zmianie przez ol<res związania.

lNFORMACJE DOTYCZACE WYNlKU PROWADZONEGO POSTĘPOWANlA

Oferenci zostaną powiadomieni o wyniku prowadzonego postepowania w sprawie zamówienia za
poŚrednictwem poczty elel<tronicznej (zawiadomienie zostanie wysłane na wskazany w ofercie adres).
Zawiadomienie to zostanie również umieszczone na stronie internetowej www,sandomierz.caritas,pI

5)

Vlll.

lX. DATKOWElNFORMACJE:

Wszelkie zapytania dotyczące zapytania ofertowego należy l<ierować na ad res e-ma il :

sandomierz@caritas.p| naipóźniei 3 dni przed upłvwem terminu sl<ładania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaznienia niniejszego postępowania w przypadku, gdy cena ofertowa
najkorzystniejszej oferty przekracza wysol<ość środków przewidzianych na zal<up autobusu, ale również bez

Podania Przyczyny. lnformacja o uniewaznieniu zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz wysłana
Oferentom, którzy przeŚlą oferty przed terminem uniewaznienia. Oferty przesłane do czasu unieważnienia
postępowania nie będą rozpatrywane i nie będą odsyłane oferentom.
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