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ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Tel. 022 3692171
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn.
zm.).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia rozpoznania lub odstąpienia od
niego w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z wyłonionym w ramach
niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcą.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego - rok produkcji 2018
kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych
i prawnych elektrycznego samochodu osobowego dla Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska.
Samochód musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce
przepisach dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki
określone w przepisach prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.
Samochód musi posiadać świadectwo homologacji i wymaganedokumenty
(kartę
pojazdu, instrukcje obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną) umożliwiające
rejestrację pojazdu.
Szczegółowy opis przedmiotuzamówienia został określony
w załączniku
nr
1
do Zapytanie ofertowego.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do Zapytanie ofertowego.
Samochód musi mieć kierownicę
po lewej stronie pojazdu.
Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 15 listopada 2018 r.
V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
W postępowaniu obowiązują następujące formy porozumiewania się między Zamawiającym
a Wykonawcami:
a) drogą elektroniczną na adres: tomasz.borowiecki@gdos.gov.pl

str. 1

82/GDOŚ/2018

b) pisemna na adres: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa opatrzoną nazwą zamówienia „Ofertą na dostawę sam ochodu
osobowego dla Generalnej Dyrekcji O chrony Środow iska”.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA i PRZESŁANIA OFERTY
1. Ofertę należy przygotować według wzoru określonego w załączniku nr 2 oraz załączniku
nr 3 do Zapytania ofertowego i odesłać w form ie podpisanego skanu.
2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą
(reprezentujące) Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania
Wykonawcy. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca (podpisujące) ofertę (reprezentująca
Wykonawcę) działa (działają) na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi
zostać dołączone do oferty.
3. Oferta musi zawierać wszystkie informacje zawarte we wzorze Zamawiającego
(musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego).
4. Ofertę należy przesłać do dnia 02.08.2018 r. na adres: tomasz.borowiecki@gdos.gov.pl.
5. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest Tomasz
Borowiecki, tel. 22 36 92 171, tomasz.borowiecki@gdos.gov.pl.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego należy
podać cenę w walucie polskiej (w złotych polskich) powiększoną o podatek od towarów i
usług VAT. Na cenę wyrażoną w złotych polskich składają się: cena podstawowa
samochodu zsumowana z kosztami wyposażenia wskazanego (opisanego) w opisie
przedmiotu zamówienia oraz wszystkie należności związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu
oferty. Negocjacje w sprawie ceny nie będą prowadzone.
VIII. OPIS KRYTERIÓW JAKIMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający sprawdzi, czy oferty spełniają wymagania wynikające z treści Zapytania
ofertowego.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub w
niewłaściwym miejscu.
3. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli cena zaoferowana przez danego Wykonawcę
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia,
4. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert spełniających
wymagania, biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny i ich znaczenie:
Cena - 80% = 80 pkt,
Kryterium środowiskowe - pobór energii elektrycznej - 20% = 20 pkt.
5. Punkty za kryterium cena „C” będą obliczane według wzoru:
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Cena najtańsza oferty
C = .............................................x 80 %
Cena ocenianej oferty
6. Punkty za kryterium środowiskowe - pobór energii elektrycznej „P” będą obliczane
według wzoru:
Najmniejsza wartość poboru energii elektrycznej Wh/km
P = ............................................................................................................x 20 %
Wartość poboru energii elektrycznej Wh/km ocenianej oferty
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów ,
będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. Jeżeli nie można
wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt.
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