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Gizałki, dnia 30.11.2020 r. 

 
RO.042.03.2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Szanowni Państwo,  

zapraszam zainteresowanych Dostawców do złożenia oferty na wykonanie zadania  

 ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO DOWOZU 

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Gizałki  

ul. Kaliska 28 

63-308 Gizałki 

telefon kontaktowy: 62 741 15 17, e-mail: ug@gizalki.pl 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego typu 

mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym specjalnie 

przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

 

III. TRYB POSTĘPOWANIA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania 

ofertowego (w oparciu o art. 4, pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu Gminy Gizałki. 

 

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWCAMI  

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 

informacje zamawiający i Dostawcy będą przekazywać drogą elektroniczną na adres 

e-mail sekretarz@gizalki.pl. 

2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Dostawcę faktu otrzymania 

każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz innej informacji przekazanej 

drogą elektroniczną. 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Dostawcę, 

zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na adres e-mail 

podany przez Dostawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Dostawcy z treścią pisma. 

4. Zamawiający na żądanie Dostawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego 

korespondencji. 

5. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

6. Osoba do kontaktu Pani Monika Błaszczyk, telefon kontaktowy: 62 741 15 17 (wew. 

104), adres e-mail sekretarz@gizalki.pl. 
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V. WARUNKI UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. uzyskali konieczne informacje do przygotowania oferty,   

2. zobowiązują się, w przypadku udzielania zamówienia do jego zrealizowania w ramach 

ceny ofertowej i podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

zamawiającego, 

3. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem 

zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia oraz znajduję się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4. przyjmują do realizacji warunki postawione przez zamawiającego w zaproszeniu do 

złożenia oferty. 

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie oświadczeń złożonych 

przez Dostawcę w załączniku nr 2 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego.  

 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 28 kwietnia 2021 roku. 

  

VIII. KRYTYRIUM WYBORU OFERTY 

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie: cena – 100%. 

Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną 

ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie 

proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę 

zdobytych punktów za kryterium. 

       Cena oferty najtańszej 

C = ------------------------------------- x 100 pkt. 

       Cena oferty badanej 

  

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ MIEJSCE 

I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania 

w obrocie prawnym w imieniu Dostawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być 

czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. 

3. Wszelkie zmiany w treści oferty i załączonych do niej dokumentach (poprawki, 

przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do 

podpisywania oferty. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.  

4. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy (podpisany 

i zeskanowany) należy przesłać do dnia 10 grudnia 2020 r. do godz. 15.30 (decyduje 

data wpływu do urzędu) na: adres e-mail sekretarz@gizalki.pl w tytule wpisując 

„oferta na zakup samochodu” lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Gizałki, 

ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki w zamkniętej kopercie z opisem: „OFERTA NA 

ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO 

DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ”. 
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5. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego zamawiający nie przewiduje 

publicznego otwarcia ofert. Wynik postępowania zostanie podany do publicznej 

wiadomości oraz przekazany oferentom po dokonaniu wyłonienia dostawcy. 

  

X.  DODATKOWE INFORMACJE 

1. Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego zamieszczone są 

w „Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia” z dnia 30.11.2020 r. dostępnego na stronie internetowej pod 

adresem www.bip.gizalki.pl w zakładce zamówienia publiczne, w Urzędzie Gminy 

w Gizałkach, ul. Kaliska 28, w godz. 7.30 – 15.30 (przerwa techniczna od 13.00-

13.20) oraz na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej przy siedzibie zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania 

przyczyn unieważnienia na każdym etapie postępowania. 

3. Dostawca  może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta 

z dopiskiem „ZMIANA”. Dostawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu do 

składania ofert. 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA  

2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - FORMULARZ OFERTOWY  

 

 
Z poważaniem 

Kierownik Zamawiającego 

Wójt Gminy Gizałki 

/-/ Robert Łoza 

 

http://www.bip.gizalki.pl/

