
Białogard, 03.08.2021 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

na zakup samochodu dostawczego współfinansowanego z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 

Zamawiający : Spółdzielnia Socjalna „Feniks” 78-200 Białogard,  ul. Staromiejska 29, 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż fabrycznie nowego samochodu osobowo-
dostawczego. Podstawowe wymagane parametry samochodu zawarte zostały w opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jego 
parametry. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji: 
 mechanicznej – na okres  min. 2 lata bez limitu kilometrów 
 na lakier – na okres min. 2 lata 
 na perforację nadwozia – na okres min. 5 lat 

Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny pojazdu w okresie gwarancji oraz 
serwis pogwarancyjny w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. 

1. CPV:  34115200-8 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób 

2. Termin dostawy: maksymalnie 4 miesiące od podpisania umowy. 

Miejsce lub sposób uzyskania informacji bądź dodatkowej dokumentacji określającej 
szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Spółdzielnia 
Socjalna „Feniks” 78-200 Białogard, ul. Staromiejska 29, tel. 696 014 025, biuro@opieka-
feniks.pl  

3. W ofercie należy podać cenę brutto  za dostawę pojazdu w tym: zysk Wykonawcy, 
wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne oraz wszystkie koszty związane z 
realizacjąprzedmiotu zamówienia, w tym między innymi: 
koszty cła, 
koszty transportu, 
koszty rozładunku, 
koszty serwisu gwarancyjnego, tzn. koszty ewentualnych napraw gwarancyjnych 

samochodu 
-  koszty przeglądu przedsprzedażnego, 
koszty wyposażenia dodatkowego, 
wszelkie inne opłaty, które mogąwystąpićprzy realizacji przedmiotu zamówienia, 
zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze. 

4. Kryteria wyboru ofert: cena – 100% 

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 
2) parafowany wzór umowy  
3) opis zgodności oferowanego pojazdu z wymaganiami Zamawiającego 

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. 

7. Miejsce, termin i sposób złożenia ofert: 



Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 13 sierpnia 2021r. do godz. 1400 za 
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mailem: biuro@opieka-feniks.pl lub osobiście w 
siedzibie spółdzielni 
 

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna „Feniks” 78-

200 Białogard, ul. Staromiejska 29 
 inspektorem ochrony danych osobowych Pani/Pana w Spółdzielni Socjalnej „Feniks” 

78-200 Białogard, ul. Staromiejska 29  jest  Radosław Lipnicki tel. 696 014 025, 
  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa 
w pkt 1 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną 
przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 
 


