ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup samochodu 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
na wózkach inwalidzkich w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
w obszarze D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na potrzeby DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Caritas Archidiecezji
Krakowskiej w Biskupicach.

I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Ossowskiego 5, 30 – 656 Kraków
NIP: 676 – 11 - 19 – 284

II

Tryb sporządzania dokumentu zapytania ofertowego

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zm.) szacunkowa
wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000,00 Euro

III
•

Opis przedmiotu zamówienia:
Nazwa

Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych (z możliwością przewożenia jednej osoby na wózku inwalidzkim) w
ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji
Krakowskiej w Biskupicach
•

Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

•

Szczegółowy zakres:
Samochód winien spełniać
specyfikacji zabudowy:

Rok produkcji
Stan techniczny
Rodzaj silnika
Pojemność silnika
Moc silnika
Skrzynia biegów
Kolor
Wyposażenie

następujące parametry techniczne, wyposażenia i

2018
Fabrycznie nowy
Wysokoprężny, turbodoładowany zasilany olejem napędowym ,
spełniający normy emisji spalin EURO 6
min. 1598 CM 3
min. 120 KM
manualna, 6- biegowa
Kolor dowolny (poza białym), preferowany szary
System kontroli toru jazdy ESC
ABS
Wspomaganie kierownicy
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane
Szyby przednie sterowane elektrycznie
Immobilizer
Poduszki powietrzne i napinacze pasów dla kierowcy i pasażera
Centralny zamek
Czujniki cofania
Radio z portem USB
Obręcze stalowe 16’’
Kołpaki
Komplet opon zamiennych (letnie/zimowe)
Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową
Gniazdo 12 V z przodu
Podłokietniki dla lewego fotela w kabinie kierowcy
Alarm antywłamaniowy
Szyba tylna ogrzewana
Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu
Ogrzewania dodatkowe tylne (nawiewy + sterowanie)
Szyby boczne dodatkowo przyciemniane

Światła przeciwmgłowe
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Siedzenie podwójne obok kierowcy
W II rzędzie siedzeń siedzenie w układzie 2+1
W III rzędzie siedzeń siedzenie trzy osobowe
Drzwi boczne przesuwne z prawej strony, przeszklone z szybą stałą
Tylne drzwi przeszklone z szybą stałą
Podłoga wyłożona wykładziną gumową w przestrzeni pasażerskiej
Gaśnica
Trójkąt
Apteczka
Specyfikacja
zabudowy

Szyny Podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego
Dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu
pasy do mocowania osoby niepełnosprawnej trzy punktowe
pasy do mocowania wózka inwalidzkiego
Oznakowanie pojazdu symbolem inwalidzi z przodu i z tyłu pojazdu
Montaż dodatkowego punktu mocowania pasa lewa lub prawa strona
Skrzynka na pasy
Winda do transportu wózka na pokład samochodu
Dokumenty do rejestracji - homologacja
Transport po zabudowie

Ostateczny termin realizacji zamówienia: do 20 lutego 2019 r.

IV. Postanowienia dodatkowe:
1. Zakup samochodu z homologacją na osobowy (9 osobowy - kierowca + 8 pasażerów)
dostosowany do przewozu 1 wózka inwalidzkiego. Zakup współfinansowany ze środków
PFRON.
2. Wykonawca zapewni realizację, dostarczenie, dostosowanie pojazdu i dokonanie opłaty
homologacyjnej oraz rozliczenie zakupionego pojazdu w terminie do 20 lutego 2019 r.
3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na zakup samochodu kwotę nie większą niż 145 000 zł
brutto
4. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do
przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy
dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawniony organ.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na dwuetapową rejestrację. Zamawiający po protokolarnym
odbiorze, zarejestruje pojazdy we własnym zakresie.

6. Samochód musi być fabrycznie nowy, a wszelkie koszty i działania zmierzające do
przeprowadzenia procesu homologacji jako osobowy oraz dostosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych leżą po stronie wykonawcy.
7. Dostarczony pojazd winien posiadać komplet dokumentów wymaganych do
zarejestrowania zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Polski dotyczących zasad
dopuszczenia do ruchu.
8. Wszystkie parametry wykazane w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące parametrów
technicznych oraz wyposażenia samochodu są wymagane.
9. Zamawiający w zapytaniu ofertowym określi parametry podstawowe - minimalne,
wymagane do złożenia oferty. W przypadku zaoferowania pojazdu o lepszych parametrach,
Wykonawca na własną odpowiedzialność kalkuluje cenę zakupu pojazdu. Zamawiający przy
wyborze oferty będzie kierował się tylko i wyłącznie kryteriami określonymi w zapytaniu
ofertowym.
10. Oferta winna składać się z wypełnionego i podpisanego formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz szczegółową specyfikacją techniczną
oferowanego samochodu.
11. Zamawiający prosi o czytelną informację o sposobie finansowania pojazdu tzn. czy
dostawca wyrazi zgodę na całkowitą płatność przy odbiorze pojazdu na podstawie wcześniej
zawartej umowy na zamówienie samochodu (stanowiącej załącznik nr 2. do niniejszego
zapytania ofertowego).
12. Na dostarczenie przedmiotu Zamówienia zostanie podpisana umowa której projekt
stanowi załącznik nr 2. do niniejszego zapytania ofertowego).

V. Informacje dotyczące składania ofert:
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały.
Oferta winna składać się z wypełnionego i podpisanego formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz szczegółową specyfikacją techniczną
oferowanego samochodu.
2. Termin składania ofert: 12 grudnia 2018 do godz.12:00
3. Miejsce dostarczania ofert: Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
Biskupice 5, 32-020 Wieliczka
4. Forma złożenia oferty: ofertę należy złożyć w biurze administracji Domu Pomocy
Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach, przesłać faksem tel: 12 250 76
77 wew. 210. lub e- mailem na adres dps.biskupice@wp.pl. Przy przesłaniu oferty faksem
lub e - mailem należy potwierdzić telefonicznie u Zamawiającego fakt dostarczenia

dokumentu. W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do
Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia)
Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce
złożenia oferty. Ponadto:
- koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i opisana "Odpowiedź na zapytanie
ofertowe na dostawę samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej Caritas
Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach – nie otwierać przez dniem 12.12.2018. godz.
12:00"
- W przypadku złożenia oferty drogą e -mailową wymagane jest umieszczenie w temacie
wiadomości informacji: "Odpowiedź na zapytanie ofertowe - Nie otwierać przez dniem
12.12.2018. godz. 12:00". Wymaga się aby formularz oferty oraz ewentualne załączniki były
podpisane przez osobę upoważnioną do kontaktów w zakresie postępowania, opatrzone
pieczęcią firmową oraz przesłane w formie skanu.
5. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków wskazanych w
zapytaniu ofertowym.
6. Termin i miejsce otwarcia ofert: 12.12.2019 g. 12:15 w siedzibie Domu Pomocy
Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach, Biskupice 5, 32-020 Wieliczka.
VI. Kryteria wyboru oferty: 100 % - cena
1. Podana cena oferowana wskazana w załączniku nr 1 musi zawierać wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, które nie spełnią warunków
wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
VII. Informacja o wybraniu oferty
1. Po zakończeniu postępowania wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia
zostaną pisemnie zawiadomi o wyborze najkorzystniejsze oferty.
2. Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie zawarcia umowy telefonicznie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego zapytania proszę kierować do Pani Pauliny
Bazeli - Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji
Krakowskiej w Biskupicach tel. 12 250 76 77 wew. 210.

Załączniki: Załącznik nr1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Projekt umowy

