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Kielce dn.20.05.2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR K/D/4/2020 z dnia 20.05.2020 roku dotyczące dostawy 

samochodu osobowego w związku z realizacją projektu pn. „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – system 

wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” objętego dofinansowaniem przez Województwo 

Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych na podstawie wniosku o 

dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0035/19-00 

 

1. Podstawa prawna prowadzonego postępowania i informacje ogólne 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, w rozumieniu zapisów podrozdziału 

6.5.2 „Zasada konkurencyjności”, przedstawionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 roku.  

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Niniejsze zapytanie jest dostępne: 

a) w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

b) na stronie internetowej Zamawiającego www.kielce.caritas.pl  

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego w 

wersji dziewięcioosobowej (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych (zniwelowanie 

bariery dostępu dla osób niesamodzielnych), rok produkcji 2020 lub 2019, o następującej 

charakterystyce: 

• Silnik wysokoprężny (diesel) o mocy min 100KM 

• Wspomaganie układu kierowniczego 

• Poduszka powietrzna min. dla kierowcy i pasażera z przodu 

• Centralny zamek zdalnie sterowany 

• Immobilizer 

• Autoalarm 

• ABS 

• Tylne drzwi otwierane na całej szerokości i wysokości 

• Drzwi boczne rozsuwane 

• Możliwość przewozu 9 osób, tj. kierowca i 8 osób niepełnosprawnych, 

• Siedzenia z min. dwupunktowymi pasami bezpieczeństwa 

• Na wysokości tylnych siedzeń okna boczne lewe i prawe 

• Nadwozie  zamknięte 

• Kolor do uzgodnienia 

• Klimtyzacja  

• Czujniki cofania 

• Łatwość zmiany konfiguracji siedzeń dla pasażerów i  powiększania przestrzeni 

ładunkowej (z płaską powierzchnią ładunkową) 

• Możliwość przewozu min. 1 osoby na wózku inwalidzkim, 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.kielce.caritas.pl/
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• Wymagania minimalne warunków gwarancji (na cały samochód) – min 2 lata 

• Rozstaw osi min. 2600 max 3100 

• Komplet kół zimowych 
 

ZAKRES PRZYSTOSOWANIA POJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

a)  Mocowanie dla wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze, pasy mocujące wózek, 

biodrowe pas bezpieczeństwa dla osób na wózkach); 

b)  Podłoga ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą antypoślizgową; 

c)  Platforma najazdowa, aluminiowa składana; 

d)  Oznakowanie samochodu: oklejenie samochodami emblematami informującymi o 

przewozie osób niepełnosprawnych; 

e)  Ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe. 

 

Dodatkowe informacje o przedmiocie zamówienia: 

1.  Zamawiający wymaga aby pojazd mógł przewozić jednocześnie 8 osób i był 

dostosowany do przewożenia osób z niepełnosprawnościami. 

2. Przewidywany roczny przebieg samochodu podczas jego eksploatacji to 30.000 km. 

 

CPV:  

34110000-1 – Samochody osobowe 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

3.1 Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało zrealizowane najpóźniej do dnia 

30.07.2020 r. Jest to termin ostateczny.  

3.2 Ponieważ zadanie jest płatne ze środków publicznych, o które Zamawiający może 

wnioskować dopiero po otrzymaniu faktury od Dostawcy, dlatego Zamawiający 

wymaga, aby termin płatności faktury wynosił 30 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury oraz min. 20 dni od dostarczenia 

pojazdu. 

 

4.  Miejsce realizacji zamówienia:  

Miejscem wykonania Zamówienia (odbioru samochodu) jest przedstawicielstwo Organizatora 

lub inne wybrane przez niego miejsce na terenie miasta Kielce. Istnieje możliwość odbioru 

samochodu przez Zamawiającego z przedstawicielstwa Dostawcy na terenie miasta Kielce. 
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5. Warunki płatności: 

1) Płatność za wykonane zamówienie – nastąpi przelewem na konto Dostawcy, w terminie 

30 dni od dnia dostarczenia faktury (w ofercie można zaproponować dłuższy termin 

płatności faktur). Dostawca wystawi fakturę za realizację całości zamówienia. 

2)   W wyjątkowych okolicznościach (w tym w przypadku opóźnienia w przekazaniu      

        transzy środków finansowych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego) Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość przesunięcia terminu płatności faktury, jednak nie więcej niż 90 dni od 

dostarczenia faktury. 

3) Zaproponowana przez Dostawcę cena ofertowa brutto obejmuje całkowite   

wynagrodzenie Dostawcy, w tym podatek VAT i powinna uwzględniać wszystkie 

koszty składające się na wykonanie zamówienia. 

4) Termin związania ofertą – 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu: 

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej –  którzy spełniają poniższe wymagania: 

a) nie podlegają wykluczeniu (zakres wykluczenia zawiera pkt. 6.5 Zapytania ofertowego); 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu. 

 

Dodatkowe wymagania warunkujące udział  postępowaniu: 

6.1.Wymagania dotyczące zdolności Dostawcy do wykonania zamówienia 

 

a) posiadają kompetencje do wykonywania przedmiotu zamówienia; 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji tego rodzaju zamówienia; 

c) pozostają w kondycji finansowej zapewniającej realizację zamówienia; 

d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz są osobami zdolnymi do   

e) wykonania zamówienia, bądź dysponują osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

Na potwierdzenie powyższego Dostawca składa wraz z ofertą oświadczenie o treści zgodnej  

z załącznikiem Nr 3, z zastrzeżeniem pkt. 6.2. 

 

6.2. Klauzule społeczne 

W oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp) Zamawiający preferuje przy 

wyborze Dostawcy: 

1. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy  z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651 ze zm.) 

2. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są 

zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność 

ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną   

i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych             

w szczególności:  
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a. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.,  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu 

art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Dostawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 

50% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zapytania 

b. osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia o  instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065) – Wymóg ten 

Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Dostawca wykaże, że ponad 30% osób 

zatrudnionych u niego stanowią osoby bezrobotne 

 

6.3. W przypadku Dostawców o których mowa w pkt. 6.2: 

1) Co najmniej 30% osób skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego 

zamówienia musi należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej. 

2) Zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia przez Dostawcę, 

którego oferta została wybrana jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą 

Zamawiającego. Ryzyko opóźnienia w wykonaniu zamówienia w takiej sytuacji obciąża 

Dostawcę.  

3) Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, oprócz oświadczenia o którym mowa w pkt. 6.1, Dostawca przedłoży 

Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, obejmujący imię i nazwisko oraz opis 

kwalifikacji zawodowych osoby i wskazanie osób które spełniają warunek pkt. 6.2 ze 

wskazaniem, który to warunek (ppkt. 2  a. i b.). 

 

6.4. Na potwierdzenie spełniania warunków 6.1, 6.2, 6.3 Wykonawca przedłoży 

oświadczenia o treści zgodnej z załącznikiem Nr 3 i 5, aktualny odpis z KRS lub 

innego właściwego rejestru lub ewidencji, lub stosowne zaświadczenie, statut. 

Przed podpisaniem umów wybrani Dostawcy złożą dodatkowo – na potwierdzenie 

spełnienia warunków, o  których mowa w pkt. 6.1-6.3 następujące dokumenty, wg stanu 

na dzień składania oferty: 

1) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków pkt. 6.1., 6.2., 6.3 – w szczególności 

wykazy pracowników lub współpracowników, ze wskazaniem, którzy z nich spełniają 

wymagania o których mowa w pkt. 6.2. ppkt. 1 a. i b. wraz z dokumentami 

potwierdzającymi ich status na rynku pracy (np. zaświadczenia lub cechy dokumentu                

z podaniem rodzaju niepełnosprawności, decyzje/zaświadczenia o posiadaniu statusu 

osoby bezrobotnej itd. 

2) Dokumenty potwierdzające kompetencje, wiedzę i doświadczenie podmiotu 

 w wykonywaniu usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia 

 

6.5. Wykluczeniu z postępowania podlegają: 

1) Dostawcy, którzy nie spełnią warunków określonych w pkt. 6.a) i 6.b)  
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2) Dostawcy, z którymi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

Zamawiający rozwiązał umowę przed wykonaniem zamówienia z przyczyn leżących                      

po stronie Dostawcy.  

3) Dostawcy i podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, chyba                       

że Zamawiający nie otrzyma żadnej innej oferty. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane              

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a Dostawcą, polegające 

w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

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

pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Na potwierdzenie powyższego Dostawca składa oświadczenie o treści zgodnej  z załącznikiem 

Nr 4. 

 

6.6. Odrzuceniu podlegają oferty, których cena przekracza kwoty jakie Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (z zastrzeżeniem pkt. 13), oferty niekompletne 

lub w jakikolwiek sposób nie odpowiadające treści niniejszej specyfikacji, a także oferty 

zawierające cenę rażąco niską w stosunku do cen rynkowych. 

 

6.7. W przypadku ofert składanych przez konsorcjum, każdy z członków konsorcjum musi 

spełniać warunki pkt. 6.1-6.3, a nadto należy przedłożyć umowę konsorcjum/współpracy,                

z której będzie wynikało kto jest upoważniony do działania w imieniu konsorcjum, w tym 

do zawarcia umowy i rozliczania się z Zamawiającym.  

 

Członkowie konsorcjum ponoszą względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność              

za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zamówienia. 

 

7.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na 

podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w pkt. 8. 

 

8. Dokumenty składające się na ofertę: 

Oferta pod rygorem wykluczenia Dostawcy z postępowania lub jej odrzucenia musi zawierać 

następujące dokumenty: 
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a) Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego); Złożenie oferty jest 

równoznaczne z zaakceptowaniem warunków wskazanych w Zapytaniu Ofertowym oraz 

ze złożeniem oświadczeń zawartych w Formularzu oferty. 

b) Podpisana klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (Załącznik nr 2 

do Zapytania Ofertowego) 

c) Odpis z KRS lub z właściwego rejestru, w przypadku składania oferty przez 

Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność    z 

oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Dostawcy – jeżeli dotyczy. 

d) Oświadczenie Dostawcy, o spełnieniu warunków określonych w zapytaniu (na 

załączonym druku – zał. Nr 3 do Zapytania Ofertowego)  

e) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym  (załącznik nr 4 do Zapytania 

Ofertowego) 

f) Oświadczenie o spełnianiu kryterium klauzul społecznych (załącznik nr 5 do Zapytania 

Ofertowego 

g) Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 6  do Zapytania Ofertowego); 

 

9. Opis przygotowania oferty: 

a) Oferta winna być sporządzona w języku polskim zgodnie z Formularzem oferty 

załączonym do Zapytania Ofertowego (stanowiącym załącznik nr 1). Jakiekolwiek 

zmiany w treści formularza oferty są zabronione pod rygorem odrzucenia oferty.  

b) Oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów. 

c) Oferta, wszelkie oświadczenia, dokumenty oraz kserokopie dokumentów powinny być 

napisane w języku polskim, być czytelne oraz podpisane i uwierzytelnione przez 

Dostawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy na zewnątrz. 

d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

e) Dostawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi oferenta 

(nazwa i adres) tak, aby można było odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po terminie, 

zaadresowana na adres Zamawiającego i oznakowana: Oferta na dostawę samochodu w 

ramach projektu pn.: „Nowy wymiar życia II – system wsparcia środowiskowego osób 

niesamodzielnych”. Nie otwierać przed dniem 28.05.2020 r. przed godz. 12:00”. 

f) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

g) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

h) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

i) Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

UWAGA: złożenie oświadczeń lub dokumentów o treści niezgodnej ze stanem faktycznym 

może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 297 kodeksu karnego (wyłudzenie 

zamówienia) 

10. Kryteria oceny ofert: 

10.1 Cena brutto 90% - obliczana wg wzoru: 
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            Cena oferty najtańszej 

C=  -------------------------------   x     90 % 

             Cena oferty badanej 

10.2 Klauzule społeczne – 10% 

 

Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10% w przypadku 

spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie 6.2. Klauzule społeczne. 

Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0%. Weryfikacja na podstawie 

oświadczenia (załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego), zaś w przypadku wyboru oferty – na 

podstawie dokumentów o których mowa w pkt. 6.4. 

 

11. Miejsce i termin złożenia oferty: 

a) Oferty należy składać w biurze Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi 

Panny 1, 25-010 Kielce, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 

28.05.2020r. do godz. 12:00. 

b) Otwarcie ofert odbędzie się w biurze Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi 

Panny 1, 25-010 Kielce, dnia 28.05.2020 r. o godz. 12:00. 

 

12. Umowa: 

a) Umowa z wybranym Dostawcą zostanie podpisana w miejscu i terminie ustalonym przez 

Zamawiającego z tym Dostawcą, którego oferta zostanie wybrana w okresie związania 

ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

b) Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Dostawcę. 

c) Zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy są kary umowne, na zasadach 

przewidzianych w umowie. 

d) Istotne warunki umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego 

postępowania. 

 

13. Zastosowana procedura: 

a) Zapytanie Ofertowe – zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

b) Zamawiający zastrzega, iż warunki postępowania mogą być zmienione lub może ono 

zostać unieważnione (odwołane), o czym Dostawcy zostaną powiadomieni. Postępowanie 

może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

c) Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie sztywno skalkulowane kwoty na 

sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia 

indywidualnych negocjacji dotyczących ceny z jednym lub kilkoma z dostawców, którzy 

złożyli najkorzystniejsze oferty, jeżeli zaproponowane przez dostawców ceny przekroczą 

kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
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d) Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszego zamówienia rozwiązywane 

będą przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

  

14. Zapytania o przedmiot zamówienia: 

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kamila Piotrowicz nr tel. 

41/ 341 58 17. 

 

Kielce, 20.05.2020 rok 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

4.   Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych  

6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy  


