SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych.

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie „REMEDIUM”, 34-650 Tymbark 158.
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Tryb przetargu nieograniczonego dotyczącego:
Dostawy autobusu 20 miejscowego (19 +1) przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Autobus fabrycznie nowy o następujących minimalnych podstawowych parametrach
technicznych:
 Świadectwo homologacji autobusu
 Silnik turbo diesel
 Ilość miejsc siedzących – 19 + 1 kierowca
 Najazdy szynowe do wózka
 Przystosowanie do przewozu jednej osoby na wózku
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone
 Immobilazer
 Układ ABS, EDB, ASR
 Układ stabilizacji toru jazdy ESP
 Klimatyzator Webasto z centralnym rozprowadzeniem

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji dostawy: do 27.04.2012 roku.
V.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zgodnie z
artykułem 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29. 01. 2004 roku.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

VI.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków Art. 22 i 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych (załącznik nr 2 do Warunków).
VII.






INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW

Przed upływem terminu składania ofert każdy oferent ma prawo zwrócić się do
zamawiającego o wyjaśnienie warunków. Pytania powinny być składane na piśmie.
Pytania winny być składane odpowiednio wcześnie, aby zamawiający mógł udzielić
odpowiedzi przed terminem składania ofert. W związku z powyższym nie mogą one być
składane później niż 6 dni przed terminem złożenia ofert.
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na piśmie przesyłając jednocześnie treść
wyjaśnień wszystkim oferentom, którzy pobrali warunki.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów.

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI


Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami z ramienia zamawiającego jest GRAŻYNA
KUREK, tel. 501 440 319 w godz. od 8.00 – 16.00.

IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
X.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

a) Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez
uprawnionego przedstawiciela oferenta.
b) Ofertę należy sporządzić ściśle według druku stanowiącego załącznik nr 1 do warunków.
c) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta, zaś kolejne zapisane strony
ponumerowane.
d) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą
ofertę.
e) Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu
z napisem: „Oferta na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych”.
f) Nie dopuszcza się ofert częściowych na poszczególne elementy zamówienia.
XI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego na adres Stowarzyszenie ”REMEDIUM”,
34-650 Tymbark 158, do dnia 21.02.2012r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.02.2012r. o godz. 12.00.
XII.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY







Podstawą do określenia oceny całej oferty jest oferta na sprzedaż samochodu stanowiąca
załącznik nr. 3 do specyfikacji.
Szczegółowy zakres sprzedaży określa punkt 3 niniejszej specyfikacji.
Cena oferowana powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki oferenta,
niezbędne do zrealizowania zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie
koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost jak również nie ujęte, a niezbędne
do wykonania zadania, to jest podatek VAT, oraz koszty wszelkich prac niezbędnych do
wykonania zamówienia.
Dla celów porównawczych cena autobusu (uzależniona od kursów walut) podana w
ofercie jest niezmienna. Cena oferty nie może być zmieniona w okresie związania z
ofertą.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
Pod względem poprawności formalnej (badanie ważności ofert) ocena ofert polegać będzie na
sprawdzaniu czy:
 oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu oferentów
 odpowiadają wymaganiom podanym w warunkach i ustawie
 nie zawierają oczywistych pomyłek
Kryteria wyboru oferty:
1. Cena – 100%
2. Cena – max ilość punktów do uzyskania = 100pkt.


Cena ofertowa jest ceną brutto oraz powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie
obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usług ujętych umową. Oznacza to, że
cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost,
jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj. przetarg, podatki,
ubezpieczenia, wymagane wyposażenie itp.
Powinna ona obejmować ewentualne rabaty i upusty.
 Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny otrzymują ilość
punktów według następującej formuły:

Kc = K1 min/K1 of
Kc
K1 min
K1 of


x 100

ilość punktów dla danej oferty
najniższa cena z rozpatrywanych ofert
cena rozpatrywanej oferty

Warunki umowy oraz jej szczegóły zawarte są w załączonym projekcie umowy (zał. Nr1
do warunków).

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO




Po zakończeniu przetargu dostawca, który wygrał przetarg zawrze umowę w terminie i
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
Oferta zostanie zwrócona wówczas, gdy zostanie zgłoszona po terminie (oferty przesłane
pocztą, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane bez względu na datę stempla
pocztowego) oraz odrzucona, jeżeli nie odpowiada warunkom przetargu, nie zawiera
wymaganych dokumentów, jest nieczytelna, jest niepodpisana.

XV.




WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

Wadium nie jest wymagane ze względu na wartość zamówienia.
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie przewiduje się.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść dokumentów zawierających
specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego. Dokonane w ten sposób
zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim oferentom i będą
dla nich wiążące.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY,
ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Warunki umowy oraz jej szczegóły zawarte są w załączonym projekcie umowy (zał. Nr1 do
warunków).
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23. 04.1964r. – Kodeks Cywilny
(Dz. U. Nr16, poz.93, z późn.zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ USTAWY:
1. Załącznik nr 1 – wzorzec umowy
2. Załącznik nr 2 – oświadczenia wymagane na podstawie art. 22 i 24
3. Załącznik nr 3 – wzór oferty

Zatwierdzam ..............................................
Tymbark dnia 23.04.2010r.

