
Radomin, dnia 15.12.2017 r.
Gmina Radomin
Radomin 1a
87-404 Radomin

RIG.271.2.3.2017.EM                                                   Do wszystkich  zainteresowanych wykonawców

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 30 000 EURO. 

1. Zamawiający: Gmina Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

pow. golubsko-dobrzyński

 NIP: 503 00 23 899, REGON: 871118603

       tel./fax  056-683-75-22 lub 056-683-75-12, e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl

Zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: „Zakup autobusu na potrzeby szkół z terenu Gminy Radomin”

 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie używanego autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży
szkolnej z terenu Gminy Radomin. Autobus winien spełniać niżej wymienione warunki - parametry techniczne i
wizualne: 
a) rok produkcji nie starszy niż 2003, 
b) całkowity przebieg udokumentowany nie więcej niż 700.000 km, 
c) ilość miejsc siedzących od 45 do 55,  
d) autobus bezwypadkowy, nieuszkodzony, sprawny technicznie, 
e) liczba osi - 2, 
f) silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 340 KM, 
g) silnik spełniający wymagania normy spalin minimum EURO 3 (fabrycznie), 
h) wysokość do 3,30 m, długość max. 12 m,
i) wyposażenie minimalne (niezbędnie wymagane): 
- pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach, 
- klimatyzacja, 
- ogrzewanie postojowe WEBASTO, 
- zwalniacz hamowania typu hydraulicznego (RETARDER lub TELMA), 
- drzwi otwierane pneumatycznie, 
- ABS, wspomaganie kierownicy, 
- manualna skrzynia biegów, 
- dobry stan ogumienia o zużyciu max. 30% , 
- nieuszkodzone szyby, reflektory i lampy, 
- siedzenia miękkie (turystyczne), nieuszkodzona i czysta tapicerka w całym pojeździe, kolor tapicerki preferowany
ciemny, 
- radio, 
- dwa komplety kluczyków, 
- gaśnice, trójkąt, apteczka, podnośnik do autobusów, pełnowymiarowe koło zapasowe. 
j) pojazd wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób i podmiotów trzecich (leasing, zastaw). 

Określone powyżej standardy są wymaganiami minimalnymi. Autobus musi być sprawny technicznie, kompletny,
wolny  od  wad  -  gotowy  do  pracy.  Powinien  posiadać  aktualne  badania  techniczne  wpisane  do  dowodu
rejestracyjnego  oraz  aktualne  obowiązkowe  ubezpieczenie  OC.  Pojazd  zarejestrowany  poza  granicami  Polski
powinien posiadać komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami przewidzianymi przepisami prawa, uprawniającymi
do zakupu i rejestracji samochodu w Polsce. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia faktycznego stanu technicznego pojazdu ze stanem opisanym
w  ofercie  przez  Wykonawcę.  Sprzedający  powinien  być  właścicielem  pojazdu  lub  mieć  pisemne  prawo  do
dysponowania nim. Pojazd nie może stanowić zabezpieczenia bankowego lub prawa własności osób trzecich. 
Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez
producenta  do  wycofania  z  produkcji  lub  sprzedaży.  Zamawiający  wymaga  również,  aby  autobus  był
wyprodukowany w kraju Unii Europejskiej. Ponadto oferowany przedmiot zamówienia 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
(Dz.U. z 2012r. Nr 1137 z póżn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 



2. Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy

3. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty: nie dotyczy 

4. Kryteria oceny ofert, wagi punktowe/procentowe, opis sposobu przyznania punktacji w danym kryte-

rium: 

Kryterium oceny ofert jest:
cena                             = 80%
rok produkcji             = 10%
przebieg całkowity     = 10 %
razem:                        = 100%

Kryterium cena -  Qc będzie oceniana na podstawie ceny oferty brutto a ilość punktów obliczona wg poniższego
wzoru:                    

Qc= 80
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x
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C

Cmin – najniższa cena zaoferowana brutto 
Co – cena badanej oferty
Qc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Kryterium rok produkcji - Qrp
□ 2003 r. - 2004 r. - 5 pkt
□ 2005 r. - 2006 r. -  8 pkt
□ 2007 r. - < …... - 10 pkt

Kryterium całkowity udokumentowany przebieg - Qp
□ 700 000,00 km – 650 000,00 km – 5 pkt
□ 649 000,00 km – 600 000,00 – 8 pkt
□ 599 000,00 km – > …. – 10 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania dla każdej oferty, obliczana będzie według następującego wzoru:

Q = Qc+Qrp+Qp

Maksymalna ilość punktów jaka może uzyskać wykonawca, wynosi - 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

5. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wszystkie

koszty związane z realizacją zamówienia, które ponosi oferent. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT. Cena

oferty będzie stanowić ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówie-

nia, niezależnie od innych świadczeń oraz kosztów realizacji ponoszonych przez Wykonawcę.

6. Odrzuceniu podlegają oferty: 

1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym. 

7. Informacja dot. wykluczenia wykonawcy: Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy są powią-

zani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powią-

zania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub

osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem proce-

dury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 



4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; 

5) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpli-

wości, co do bezstronności tych osób. 

8.  Zastrzeżenia Zamawiającego:

a) zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia na każdym etapie zapytania oferto-
wego bez podania przyczyny, 

b) zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia zakupu autobusu po dokonaniu przeglądu w serwisie
(wykonanego na koszt Oferenta)  i sprawdzeniu stanu faktycznego pojazdu,

c) oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,

d) zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.,

e) oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 

roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego bądź jego unieważnienia,

f) zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu 

niniejszego zamówienia, 

g) zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali 

wykluczeni z postępowania,

h) złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z 

udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy),

i) na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę do 30 000 euro.

9. Termin realizacji zamówienia: 3 dni od podpisania umowy

10. Okres gwarancji dla wykonawcy: nie dotyczy

11. Miejsce i termin złożenia oferty: budynek Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, Sekretariat

pok. Nr 8, do dnia 20.12.2017r. do godz. 11.00. (e-mailem: e.miadze  l  @radomin.pl  ).

Oferty dostarczone osobiście do sekretariatu lub pocztą należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta

na: „Zakup autobusu na potrzeby szkół z terenu Gminy Radomin”. Termin otwarcia ofert: 20.12.2017r. do godz.

11.15, sala nr 7, 

Kryterium wyboru oferty: najniższa zaoferowana cena stanowiąca 100%, w formularzu ofertowym należy podać

cenę netto i brutto.

14. Oferta powinna zawierać zgodę na akceptację wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 1 zapytania ofertowe-

go.

15. Oferta powinna być złożona na formularzu,  który stanowi załącznik nr 2 zapytania ofertowego.

16. Warunki płatności za wykonanie zamówienia: płatność za usługę nastąpi w ciągu 14 dni na rachunek Wykonaw-

cy wskazany w formularzu oferty. 

17.  Oferta powinna zawierać podpisy osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z właściwym rejestrem lub

umocowanych pełnomocników.

18.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 

-  w sprawie przedmiotu zamówienia: Marek Szyszkowski tel. 533-830-118

- w sprawie procedury postępowania: Emilia Miądzel tel. 730-012-916

                                                                

mailto:a.muszynska@radomin.pl

