Białogard, dnia 03 sierpnia 2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SAMOCHODU WIELOZADANIOWEGO
DO PRZEWOZU 9 OSÓB (8 osób+ kierowca) w tym do przewozu osób niepełnosprawnych

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Spółdzielnia Socjalna „Feniks”
78-200 Białogard, ul. Staromiejska 29,
NIP: 672-207-82-56, REGON: 321362217, KRS: 0000458864

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Spółdzielnia Socjalna „Feniks” zaprasza do składania ofert na dostawę samochodu
wielozadaniowego przystosowanego do przewozu 9 osób (8 osób + kierowca)
wyprodukowanego w 2021 roku o parametrach nie niższych niż wskazane w poniższej tabeli

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (samochód osobowy do
przewozu osób niepełnosprawnych - 9 miejsc, kategoria prawa jazdy B)
wymagania szczegółowe przedmiotu zamówienia

DANE TECHNICZNE
Silnik
Typ

Turbo diesel, Euro 6

Pojemność skokowa (cm3) nie mniej niż

1900 cm3

Maksymalna moc KM, nie mniej niż

150 KM

Rodzaj nadwozia van 9 osobowe + część ładunkowa
Skrzynia biegów

automatyczna

Ilość przełożeń min.

6 – biegów do przodu
1 – bieg wsteczny

Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów i kierowcy
Siedzenie kierowcy z regulacjami: wzdłużna i wysokości z podłokietnikiem
Siedzenie w pierwszym rzędzie w systemie 1+2
Siedzenie w drugim rzędzie w systemie 2+1, wyposażonym w system szybkiego montażu i
demontażu
Siedzenie w trzecim rzędzie w systemie 1+1+1 (priorytetowo), ewentualnie 2+1,
wyposażonym w system szybkiego montażu i demontażu
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów z przodu pojazdu
Podsufitka dachu na całej długości kabiny
Ściany boczne tapicerowane

WYPOSAŻENIE



















Całkowite, fabryczne przeszklenie pojazdu
System ABS, EBD
Immobilizer
Wspomaganie układu kierowniczego
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami
Kolor lakieru: preferowane srebrny metalik
Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób
niepełnosprawnych
Drzwi boczne tylne prawe przesuwane
Tylne drzwi dwuskrzydłowe, z oknami ogrzewanymi
Obręcze kół aluminiowe z oponami zimowymi– komplet 4 szt. (rozmiar
zgodnie z zaleceniami producenta) + dodatkowy komplet opon letnich
Radio z min. 4 głośniki + antena
Elektrycznie otwierane szyby przód
Centralny zamek sterowany pilotem z możliwością uruchomienia od środka
Klimatyzacja trzystrefowa automatyczna z nawiewem na przód i tył
Nawiew ciepłego powietrza na tył
Czujniki parkowania przód i tył
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Kamera cofania













Tapicerka tonacja ciemna
Przyciemniane szyby
Dwa komplety składanych kluczyków
Instalacja telefoniczna bluetooth
System antykradzieżowy – autoalarm
Winda dla niepełnosprawnych
Dywaniki ochronne kierowca + pasażer przód + pasażerowie tył
Wykładzina ochronna przestrzeni bagażowej
Zapalniczka/gniazdo 12V
Koło zapasowe pełnowymiarowe + klucz + podnośnik
Pakiet przeglądów 48/160 000 km

WYMAGANIA DODATKOWE


















Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2021
Pojazd dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
Pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty
dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego
rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego.
Gwarancja mechaniczna na okres co najmniej 24 miesiące lub 60 tys. km
przebiegu, obejmująca wszelkie usterki mechaniczne, elektryczne,
elektroniczne.
Gwarancja na wady lakieru nie mniej niż 24 miesiące.
Gwarancja na całe nadwozie, na perforacyjną korozję blach nie mniej niż 36
miesięcy.
Punkt sprzedaży i serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego pojazdu
zlokalizowany w odległości nie większej niż 100 km od miejscowości Klienta tj.
Białogard
Stacja serwisowa w odległości nie większej niż 100 km od miejscowości
Klienta tj. Białogard, świadcząca usługi serwisowe gwarancyjne.
Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy
przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób na wózkach
inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane
przez ustawowo uprawniony organ.
Zamawiający po protokolarnym odbiorze, zarejestruje pojazdy we własnym
zakresie.
Samochód musi być fabrycznie nowy, a wszelkie koszty i działania
zmierzające do przeprowadzenia procesu homologacji jako osobowy oraz
dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych leżą po stronie
wykonawcy.
Dostarczony pojazd winien posiadać komplet dokumentów wymaganych do
zarejestrowania zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Polski
dotyczących zasad dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu,
przegląd – badanie techniczne oraz badanie stacji diagnostycznej
potwierdzające, że po adaptacji samochód przystosowany jest do przewozu



osób niepełnosprawnych) zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo
ruchu drogowym.
inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu.

KONFIGURACJA SAMOCHODU – DO PRZEWOZU OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH













Atestowane mocowania dla 1 wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze,
komplet pasów mocujących wózek, komplet pasów biodrowych).
Wózek montowany zamiennie z siedzeniem 3-go rzędu.
Demontowane aluminiowe najazdy z powłoką antypoślizgową umożliwiającą
wprowadzenie wózka inwalidzkiego z tyłu pojazdu , o odpowiedniej długości.
Podłoga wodoodporna, łatwo zmywalna, antypoślizgowa.
Schowek – miejsce (pojemnik na pasy).
Dodatkowy stopień pomocniczy przy wsiadaniu, przy tylnych (bocznych)
drzwiach wejściowych .
Dodatkowy stopień pomocniczy przy wsiadaniu z tyłu pojazdu – do
uzgodnienia.
Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn.
Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim,
Ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe.
Homologacja europejska na pojazd 9 – cio miejscowy przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim.

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry
dotyczące cech technicznych, wyposażenia oraz wymagań dodatkowych
związanych z przedmiotem zamówienia.

I.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w godzinach 900-1500, pon.-pt.
Radosław Lipnicki pod numerem tel. 696 014 025, biuro@opieka-feniks.pl

II.

1.

Opis kryteriów:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagą:
Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu ofertowo - cenowym, należy przedstawić cenę brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz cenę netto i podatek Vat.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą\
w złotych polskich.
Kryteria oceny ofert.
1. Kryterium wyboru oferty jest cena oferty (cena – 100%).
2. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa brutto
C = ----------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą
ilość punktów.
2. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
3. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
III.

Sposób oceny ofert:
Oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego zostanie oceniona na podstawie
wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę Formularza, stanowiącego Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego.

IV.

Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:
Na podstawie danych zawartych w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zapytania proszę
o wypełnienie i podpisanie Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2.
Skan ww. Formularza Ofertowego należy przesłanie do Spółdzielni Socjalnej „Feniks” w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2021 r. na adres e-mail: biuro@opiekafeniks.pl lub osobiście w siedzibie spółdzielni

V.

Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

VI.

Informacje dodatkowe:

1. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
2. Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez Zamawiającego.
3. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej.

VII.

Postanowienia końcowe:
1. Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie
stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia
zmiany decyzji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym
etapie bez podania przyczyny unieważnienia.
4. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania
i złożenia oferty.
5. Integralną częścią niniejszego Zapytania Ofertowego stanowi projekt Umowy - Załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego oraz Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2
6. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów
oceny ofert, Zamawiający wezwie Oferentów do ponownego złożenia korzystniejszych ofert i z
nich wybierze ofertę najkorzystniejszą.
7. Termin realizacji dostawy wynosi do 150 dni.
8. Zapytanie ofertowe nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.

Załączniki:
1. Projekt Umowy (Załącznik nr 1)
2. Formularz Ofertowy (Załącznik nr 2)

