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L.Dz. SDD/Zp.C/BUS/02/2022        Wola Zarczycka, dnia 31.10.2022 r. 

 

 
Stowarzyszenie „Dobry Dom”  

Wola Zarczycka 129A  

37-311 Wola Zarczycka 

NIP: 635-162-28-13, REGON: 276803564, KRS: 0000197865 

tel. + 48 17 240 10 42, fax + 48 17 240 10 43 

e-mail: biuro@dobrydom.org ; www.dobrydom.org  

 

 

ZA PY TA N IE   O F ER TO WE  
 

 
Stowarzyszenie ,,Dobry Dom” zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Zakup fabrycznie 

nowego samochodu typu „Mikrobus”, 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych” na potrzeby Stowarzyszenia „Dobry Dom” w Woli Zarzyckiej. 

Postępowanie prowadzone jest w ramach programu p.n. „Program wyrównywania różnic między 

regionami III” - współfinansowanego ze środków PFRON. 

  

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo Zamówień Publicznych – przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4. 

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

a. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup fabrycznie nowego samochodu typu „Mikrobus”, 9-cio 

osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” na potrzeby 

Stowarzyszenia „Dobry Dom” w Woli Zarzyckiej.  

b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagane przez Zamawiającego 

parametry zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  

c. Sprzedawca zobowiązuje się przedstawić ofertę zawierającą informację cenową za oferowany 

samochód na dołączonym do zapytania załączniku nr 2. 

d. Sprzedawca zobowiązuje do udzielenia gwarancji ceny na zaoferowany samochód. 

 

2. Wymagane parametry: 

a. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był kompletny, wolny od wad fizycznych 

i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem przekazania.  

b. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być 

przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

 

3. Termin wykonania zamówienia: 

a. Pojazd musi zostać przekazany Zamawiającemu w terminie do 31.03.2023r..  
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b. W przypadku niespełnienia powyższego warunku Zamawiający odstąpi od zakupu. 

 

4. Wykaz dokumentów, jakie mają przedstawić Wykonawcy: 

a. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  

b. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z Wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.  

a. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują elektronicznie biuro@dobrydom.org  

b. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku toczącym się 

postępowaniem jest: 

Marek Piechuta – tel. kom. 506 804 567  

 

6. Opis sposobu przygotowania ofert: 

a. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania.  

b. Oferty winny być podpisane w wyznaczonym miejscu przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

c. Do oferty Wykonawca dołącza dokumenty wskazujące parametry techniczne oraz elementy 

wyposażenia oferowanego pojazdu (szczegółowa specyfikacja techniczna) w tym parametry 

wymagane przez Zamawiającego. 

 

7. Termin składania ofert: 

a. Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 11.11.2023 r. do godz. 

11:00 drogą e-mailową, pocztą (liczy się data wpływu do biura) lub osobiście. 

Oferty należy kierować na adres: 

Stowarzyszenie ,,Dobry Dom” 

ul. Łukasiewicza 3A  

37-310 Nowa Sarzyna 

tel. 17 240 10 42, e-mail biuro@dobrydom.org   

b. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu składania ofert. 

 

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

a. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane pojazdy spełniały, co najmniej parametry wskazane 

w opisie przedmiotu zamówienia. Pojazdy, które nie będą spełniały określonych wymagań 
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w zakresie podstawowych parametrów technicznych jak i elementów wyposażenia nie będą 

brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.  

b. Wykonawca może zaoferować więcej niż jeden pojazd spełniający parametry podstawowe. 

c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia na etapie oceny złożonych ofert, 

zaoferowanego pojazdu podobnego, o zbliżonych parametrach. 

d. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

9. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty, w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

a. Zamawiający przedstawi wzór umowy, z którym zostanie ona zawarta.  

b. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie i w sposób 

ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 

c. Rozliczenie finansowe zostanie dokonane na podstawie faktury.  

d. W celu uniknięcia konfliktu interesów Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo lub 

osobowo z Zamawiającym (Beneficjentem) oraz osoby wykonujące w imieniu 

Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym 

biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą̨ być powiązane osobowo lub kapitałowo 

z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

10. Wykaz załączników: 

a. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,  

b. Oferta cenowa – załącznik nr 2,  

c. Wzór umowy – załącznik nr 3. 

 

 

.............................................. 
podpis osoby uprawnionej 
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