
 

Zapytanie ofertowe 
Na zakup używanego samochodu dostawczego do 3,5 tony 

w związku z realizacja projektu „Nasze siedmiomilowe buty” 

 

I. Zamawiający: 

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku 
al. Lotników Polskich 24  

21-040 Świdnik 

NIP: 713-10-02-871 

REGON: 430 308 268 

tel.: 81 468 67 80 

fax.: 81 468 67 83 

www.mok.swidnik.pl 

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego: 

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup używanego samochodu dostawczego 

do 3,5 tony dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku w związku z realizacją 

projektu „Nasze siedmiomilowe buty”. 
 

2. Szczegółowy zakres zamówienia:  

 

1) Wymagane parametry techniczne pojazdu: 

a) Samochód ciężarowy używany  

b) Rok produkcji nie starszy niż 2009 r.  

c) Liczba miejsc siedzących wraz z kierowcą 3 

d) Przebieg pojazdu nie większy niż 300 000 km udokumentowany książką serwisową      

lub oświadczeniem ASO danej marki 

e) Układ napędowy 

 silnik DISEL od 1900 do 2500 cm
3 

 moc silnika minimum 100 KM
 

 skrzynia manualna 6 biegowa
 

f) Nadwozie: 

 zabudowa typu furgon (blaszak) 

 odsuwane drzwi boczne 

 dwustronnie otwierane drzwi tylne 

 ładowność 900 kg – 1400 kg 

 zamontowana ścianka grodziowa  

g) Wymiary samochodu 

 długość zewnętrzna (5300 mm - 6400 mm)  

 wysokość zewnętrzna (2200 mm - 2700 mm) 

 szerokość zewnętrzna (2000 mm - 2200 mm) 

2) Wymagane wyposażenie: 

http://www.mok.swidnik.pl/


 wspomaganie układu kierowniczego 

 poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 

 fotel kierowcy z regulacją wysokości  

 immobilizer  

 ABS 

 klimatyzacja  

 szyby elektrycznie podnoszone  

 zamek centralny  

 komputer pokładowy 

 radio CD  

 światła przeciwmgłowe 

 autoalarm sterowany centralnym zamkiem 

 hak holowniczy  

 komplet dywaników gumowych  

 koło zapasowe pełnowymiarowe  

 drugi komplet opon zimowych na felgach 

3) Stan techniczny: 

 pojazd musi być sprawny technicznie i bez śladów korozji oraz gotowy do 

podjęcia natychmiastowej pracy, posiadać aktualne badania techniczne oraz 

aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC 

 samochód nie może być powypadkowy 

 silnik i skrzynia biegów bez wycieków 

 zamawiający nie dopuszcza pojazdu, który został przekształcony (przerobiony, 

zmieniony) z jazdy w ruchu lewostronnym na jazdę w ruchu prawostronnym 

4) Warunki gwarancji: 

 udzielenie minimum 3 miesięcznej gwarancji na samochód przez wykonawcę po 

jego sprzedaży zamawiającemu 

5) Dodatkowe wymagania: 

 pojazd powinien być po przeglądzie w ASO potwierdzonym w książce serwisowej     

(wymienione  płyny, filtry i olej) 

 pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w 

Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym 

warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz rozporządzeń 

wykonawczych do tej ustawy 

 pojazd powinien posiadać homologację, wystawiona zgodnie z art. 68 ustawy 

Prawo o ruchu drogowym 

 wykonawca przekaże zamawiającemu samochód zarejestrowany na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej wraz z kompletem dokumentów oraz instrukcje obsługi w 

języku polskim 

 pojazd winien stanowić prawo własności oferenta lub oferent winien być 

uprawniony do sprzedaży tego pojazdu przez prawnego właściciela 

 pojazd musi być wolny od jakichkolwiek  wad prawnych, obciążeń i roszczeń na 

rzecz osób trzecich, nie mogą występować w stosunku do niego jakiekolwiek 

ograniczenia w rozporządzaniu oraz nie może być przedmiotem żadnego 

postępowania administracyjnego bądź cywilnego jak również nie może być 



przedmiotem zabezpieczenia w tym w szczególności zabezpieczenia bankowego 

lub zajęcia z innego tytułu 

 wykonawca przekaże zamawiającemu pojazd do 7 dniu od daty podpisania umowy 

stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.  

 miejsce dostawy, realizacji zamówienia: Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, 

al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik 

 w dniu dostawy wykonawca przeszkoli pracowników wyznaczonych przez 

zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego pojazdu 

 podczas czynności odbiorczych zamawiający będzie miał prawo do sprawdzenia 

stanu technicznego i do przeprowadzenia prób technicznych pojazdu poprzez  

zbadanie samochodu na stacji kontroli pojazdów i jazdę próbną. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

Oferta musi obejmować całość zamówienia. 

 

III. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

W zapytaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,  

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4. znajdują się w odpowiedniej sytuacji  ekonomicznej i finansowej do wykonania 

zamówienia. 

IV. Kryteria oceny ofert:  

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

-  Cena oferty – 70% 

 

Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną 

ilość punktów tj. 70, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji 

w stosunku do oferty najtańszej (według wzoru: (cena z oferty najtańszej/cena z oferty 

badanej) * 70 punktów) 

 

-  Przebieg pojazdu – 10%. 

 

Ocena zostanie przeprowadzona następująco: 

przebieg pojazdu 250 000 km – 300 000 km – 3 pkt. 

przebieg pojazdu 200 000 km – 250 000 km – 6 pkt. 

przebieg pojazdu poniżej 200 000 km – 10 pkt. 

-  Rok produkcji pojazdu – 10% 

Ocena zostanie przeprowadzona następująco: 

rok produkcji: 2009 - 2010 – 3 pkt 

rok produkcji:  2011 – 2012 – 6 pkt 

rok produkcji: 2013 – 2017 - 10 pkt 

            - Długość gwarancji – 10 % 

Ocena zostanie przeprowadzona następująco: 



długość gwarancji 3 – 6 miesięcy – 3 pkt 

długość gwarancji 6 – 12 miesięcy – 6 pkt 

długość gwarancji powyżej 12 miesięcy – 10 pkt 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 

stanowiącą sumę uzyskanych punktów ze wszystkich kategorii: 

Punkty za cenę oferty + punkty za przebieg pojazdu + punkty za rok produkcji pojazdu + 

punkty za długość gwarancji = suma punktów podlegająca ocenie 

 

3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 

ilość punktów. 

V. Sposób przygotowania oferty:  

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na 

kopercie lub opakowaniu należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe za zakup 

używanego samochodu dostawczego do 3,5 tony dla Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Świdniku w związku z realizacją projektu „Nasze siedmiomilowe buty”. 
2. Ponadto na zewnętrznej stronie opakowania należy podać nazwę i dokładny adres wraz 

z numerami telefonów i faksu Wykonawcy. 
3. Oferta musi być przygotowana na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia.  

4. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.  

5. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y  

upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w 

dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/-by posiadającą/-ce odpowiednie 

pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej, udzielone przez osobę upoważnioną do 

reprezentacji Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób  umożliwiający identyfikację 

podpisującego. 

6. Dokumenty (poza formularzem oferty i oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu) mogą być przedstawione w formie kopii (kserokopii) poświadczonych za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. 

7. Wymaga się zawarcia w ofercie informacji wymaganych w Formularzu Oferty 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wartości liczbowe należy 

wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie 

wskazane, także słownie. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, a koperta dodatkowo 

musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie 

otwarta w pierwszej kolejności. Wycofania oferty dokonuje się na wniosek Wykonawcy 

złożony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, podpisany przez 

osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane 

odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca 

ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

VI. Wymagane  dokumenty od Wykonawców: 

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty (załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania). 

2. Wraz z ofertą należy złożyć zdjęcia proponowanego pojazdu: co najmniej od czoła 

pojazdu, tyłu pojazdu, lewej i prawej strony pojazdu, deski rozdzielczej, luku bagażowego 

z uwzględnieniem ściany grodziowej. 

3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania). 



4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej lub wskazanie danych umożliwiających zamawiającemu 

uzyskanie ich z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca 

posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem. 

 

VII. Termin i miejsce składania ofert:  
1. Termin i miejsce składania ofert: 

09.08.2017 r., godz. 13:00, Sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, al. Lotników 

Polskich 24, 21-040 Świdnik. 

 

2. Termin i miejsce otwarcia ofert: 

Zamawiający dokona publicznego otwarcia ofert  w obecności przedstawicieli Wykonawców, 

którzy zechcą przybyć, w dniu 09.08.2017 r. godz. 13:30
 
do Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Świdniku, al. Lotników Polskich 24. 

 

VIII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia zapytania ofertowego: 

1. Zapytanie ofertowe zostanie rozstrzygnięty po porównaniu złożonych ofert w dniu 

09.08.2017 r. 

2. Po wybraniu konkretnej oferty zostanie sporządzony protokół otwarcia złożonych ofert i 

protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, które zostaną podane do publicznej 

wiadomości na stronie www.mok.swidnik.pl.  

 

IX. Istotne postanowienia. 

1. Z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa 

stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca przekaże zamawiającemu pojazd do 7 dniu od daty podpisania umowy. 

3.  Rozliczenie nastąpi po realizacji całej umowy na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury VAT w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia do siedzimy Zamawiającego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

6. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego – Małgorzata Wiśniewska, tel. 81 468 

67 80, mail: mwisniewska@mok.swidnik.pl 

 

X. Inne postanowienia  

1. Oferenci mogą uzupełnić braki formalne w formie pisemnej w terminie 3 dni liczonym od 

dnia ukazania się protokołu z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na stronie 

internetowej ośrodka: www.mok.swidnik.pl. O zachowaniu terminu decyduje dzień 

wpływu uzupełnienia braków formalnych do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury. W 

przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu. 

2. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zostało umieszczone na stronie www.mok.swidnik.pl 
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