Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe w ramach projektu:
„Poprawa sytuacji ekonomicznej firmy „VIVA” Renata Jakubowska dotkniętej skutkami epidemii COVID-19 poprzez
dywersyfikację oferowanych usług oraz zmniejszenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych
w związku z prowadzoną działalnością”
Nr: RPDS.01.05.01-02-0423/21
planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP;
Podziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny (Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19)
Data upublicznienia zapytania ofertowego: 25.03.2022r.
SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY
1.1. Nazwa i adres Zamawiającego:
„VIVA“ Renata Jakubowska
Os. Podmiejskie 1B
58-230 Niemcza
NIP: 9121395172
REGON: 930862598
Adres do korespondencji:
ul. Łowiecka 42
58-210 Łagiewniki
Osoba do kontaktu: Renata Jakubowska
tel. 501 071 626
e-mail: viva.renata@wp.pl
1.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia
CPV przedmiotu zamówienia: 34100000-8 Pojazdy silnikowe
SEKCJA 2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Tryb udzielenia zamówienia
2.1.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konku rencyjności. Warunki udziału w postępowaniu określone są w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców.
2.1.2 Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.
2.2.3 Umowa zostanie zawarta z wykonawcą (Oferentem) wybranym w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustalonych kryteriów oceny.
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2.2.4 Zamówienie w ramach niniejszego postępowania nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 wykonawcy (Oferenta) a wykonawcą (Oferentem), 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, powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia
2.2.1 Nazwa nadana postępowaniu o udzielenie zamówieniu przez Zamawiającego:
Samochód osobowy o nadwoziu typu SUV.
Tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest postępowanie: „Poprawa sytuacji ekonomicznej firmy „VIVA” Renata
Jakubowska dotkniętej skutkami epidemii COVID-19 poprzez dywersyfikację oferowanych usług oraz zmniejszenie kosz tów energii elektrycznej ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością”
2.2.2 Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup nowego samochodu osobowego o nadwoziu typu SUV (dalej: pojazd)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2.2.3 Warunki
a Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
b Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
c Termin dostawy/odbioru: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
d Miejsce dostawy/odbioru: województwo dolnośląskie.
e Termin związania ofertą: 30 dni.
2.3 Miejsce, warunki i termin składania ofert.
2.3.1 Termin składania ofert : 01.04.2022r.
2.3.2 Miejsce składania ofert:
1. Ofertę pisemną należy złożyć pod adresem:
ul. Łowiecka 42
58-210 Łagiewniki
2. Ofertę w formie elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail: viva.renata@wp.pl
2.3.3 Sposób przygotowania i złożenia oferty:
a) Oferta pisemna.
Ofertę w formie pisemnej, sporządzoną czytelnie, w języku polskim, podpisaną czytelnie przez osobę
upoważnioną ze strony Oferenta, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Oferenta oraz adnotacja:
„Oferta dostawy samochodu osobowego o nadwoziu typu SUV”.
Ofertę pisemną należy dostarczyć osobiście, za pomocą przesyłki listem poleconym lub kurierem na adres
wskazany w ust. 2.3.2 pkt. 1 niniejszego zapytania ofertowego.
b) Oferta w formie elektronicznej.
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Oferta w formie elektronicznej winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej i zostać
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ust. 2.3.2
pkt. 2. W tytule wiadomości e-mail należy informację „Oferta dostawy samochodu osobowego o nadwoziu
typu SUV”. Oferty w formie skanu oferty pisemnej przesłane drogą elektroniczną nie będą wzięte pod
uwagę.
2.3.4 Kompletną ofertę stanowią:
a) wypełniony formularz oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) podpisane oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
c) stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik,
d) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający
pełnomocnika do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz
zawarciu umowy w sprawie dotyczącej niniejszego zapytania ofertowego.
2.3.5 Oferta powinna zawierać co najmniej:
a) nazwę producenta, model, rok produkcji pojazdu,
b) cenę netto, wartość podatku VAT oraz cenę brutto, wyrażone w PLN,
c)
szczegółowy opis przedmiotu oferty (specyfikacja producenta),
d) termin realizacji zamówienia (termin przekazania pojazdu),
e) miejsce przekazania pojazdu,
f)
okres gwarancji,
g)
potwierdzenie, że oferowany pojazd spełnia wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.3.6 Oferty należy złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia niniejszego zapytania przez
Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia
zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia.
O terminie złożenia oferty decyduje:
a) data wpływu oferty do Zamawiającego pod adres wskazany w ust. 2.3.2 pkt. 1. w przypadku dostarczenia
oferty osobiście przez Oferenta, za pomocą przesyłki listem poleconym lub firmy kurierskiej, potwierdzona
przez Zamawiającego w chwili wpływu oferty,
b) data wpływu oferty drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w 2.3.2 pkt. 2 w przypadku ofert
składanych w formie elektronicznej.
2.3.7 Złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Oferenta akceptacji warunków określonych w
niniejszym zapytaniu ofertowym oraz wzoru umowy, której treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
zapytania ofertowego.
2.3.8 Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
2.3.9 Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kierować na adres e-mail Zamawiającego
wskazany w 2.3.2 pkt. 2. Na pytania Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem,
że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed ostateczną datą złożenia ofert określoną w ust. 2.3.1.
2.3.10 Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia,
wszyscy uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni o zmianach w miejscach, w których zostało
upublicznione niniejsze zapytanie ofertowe.
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2.3.11 Oferty, które zostaną złożone po terminie określonym w ust. 2.3.1, zgodnie z zasadami określonymi w ust.
2.3.6, zostaną uznane jako nieważne i nie zostaną wzięte pod uwagę podczas wyboru oferty przez
Zamawiającego.
2.4.

Tryb rozpatrzenia ofert

2.4.1 Oferty złożone w terminie określonym w ust. 2.3.1 zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie
najpóźniej do dnia 08.04.2022r.
2.4.2 Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli
zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
2.4.3 Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez
Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie lub uzupełnienie oferty.
2.4.4 Korespondencja dotycząca wyjaśnień lub uzupełnień złożonych ofert będzie prowadzona drogą elektroniczną na
adres Oferenta podany w ofercie.
2.4.5 Po rozpatrzeniu oraz dokonaniu analizy – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych terminowo ofert,
Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów i w sposób, które zostały
określone w ust. 2.5 niniejszego zapytania ofertowego, w terminie do dnia 11.04.2022r.
2.4.6 Zamawiający, w terminie określonym w ust. 2.4.5, poinformuje Oferentów o wybranej ofercie drogą mailową
oraz upubliczni informację o wyniku postępowania w taki sposób, w jaki zostało upublicznione niniejsze
zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania będzie zawierać nazwę wybranego Oferenta, jego
siedzibę oraz zaoferowaną cenę. Na wniosek Oferenta, który złożył ofertę, Zamawiający udostępni
wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa.
2.5. Kryteria i sposób oceny ofert
2.5.1 Zamawiający będzie oceniał oferty, które zostały złożone zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym
zapytaniu ofertowym według następujących kryteriów:
Kryterium: Cena netto, Waga: 100 %.
2.5.2 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonej dla każdej oferty w
oparciu o kryteria wskazane w ust. 2.5.1 oraz punktację do 100 pkt, gdzie 100% = 100 pkt.
2.5.3 Liczba punktów zostanie obliczona dla każdej oferty wg następującego wzoru:
Cena netto oferty najniższej
x 100 = ilość punktów
Cena netto oferty ocenianej
2.5.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (oferta o najniższej cenie
netto).
2.5 Umowa
2.5.1 Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający zawrze z Oferentem, którego oferta została wybrana umowę, której
wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, w terminie do 7 dni kalendarzowych po dokonaniu wyboru oferty.
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2.5.2 W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający zawrze umowę z
kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaoferował kolejną najniższą cenę (oferta
uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów). Procedura opisana w zdaniu poprzednim zostanie powtórzona do
czasu podpisania umowy lub wyczerpania listy Oferentów, którzy złożyli oferty.
2.5.3 Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zawartej z Oferentem w formie aneksu w przypadku:
1. gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej (Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca) pojawi się konieczność
zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,
2. istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji umowy niespowodowanych działaniem lub
zaniechaniem którejkolwiek ze Stron umowy,
3. wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwi wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą rozumie się
zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które
uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania
wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę
domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z
wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany,
powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy
Oferenta; inne wydarzenia losowe.
SEKCJA 3: INFORMACJE DODATKOWE
3.1. Inne istotne postanowienia
3.1.1 Niniejsze zapytanie ofertowe oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione, anulowa ne lub odwołane bez podania przyczyny.
3.1.2 Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 (jednej) ważnej oferty w terminie określonym w pkt. 2.3.1 niniejszego zapytania ofertowego postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie powtórzone.
3.1.3 Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Oferentami za pomocą poczty
elektronicznej.
3.2. Finansowanie projektu
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
SEKCJA 4: ZAŁĄCZNIKI
1
2
3
4

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 Formularz oferty
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi
Załącznik nr 4 Wzór umowy

Niemcza, dnia ..……………………………..
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