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Zadanie dofinansowane ze środków funduszu przeciwdziałania COVID w ramach konkursu „Rosnąca odporność”  

 

Strzeleczki, dn. 10.01.2023r. 

SG.271.1.2023.ŁB 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 W związku z planowaną realizacją zamówienia, polegającego na zakupie samochodu 

osobowego do 3,5t dla potrzeb Urzędu Gminy Strzeleczki w ramach konkursu „Rosnąca 

odporność” z funduszu przeciwdziałania COVID, zapraszam do składania oferty cenowej  

na dostawę używanego samochodu osobowego, wg następujących wymagań: 

Charakterystyka pojazdu: 

1. auto sprawne, bez uszkodzeń zewnętrznych i wewnętrznych, bezwypadkowe, 

2. rok produkcji: od 2018 lub nowszy 

3. masa całkowita do 3500 kg, 

4. silnik benzynowy lub diesel, o pojemności co najmniej 1300 cm3, 

5. przebieg udokumentowany książką serwisową, nie większy niż 120.000 km 

6. kolory dopuszczalne: biały, szary, czarny, srebrny, niebieski, zielony. 

7. moc minimalna silnika: 110 KM, 

8. prześwit nadwozia minimum: 20 cm, 

9. liczba cylindrów: 4 

10. skrzynia biegów: manualna 

11. ilość miejsc: 5, 

12. napęd 4x4 dołączany automatycznie, ręcznie lub stały, 

13. maksymalna długość pojazdu: 4400 mm, 

14. szerokość całkowita z lusterkami maksymalnie 2100 mm, 

15. minimalna pojemność bagażnika w części bagażowej: 400 l, 

16. wspomaganie kierownicy, kierownica z ustawieniami położenia, 

17. nadwozie typu SUV, 

18. tylna klapa otwierana do góry, 

19. system kontroli toru jazdy ESP, 

20. zapalanie świateł automatyczne, 

21. światła przeciwmgielne, światła do jazdy dziennej, 

22. fotele kanapy tylnej składane w konfiguracji 2/3 i 1/3, 

23. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS, 

24. poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, 

25. bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, 

26. elektrycznie podnoszone szyby przednie, 

27. lusterka zewnętrzne ogrzewane, ustawiane elektrycznie, 

28. norma emisji spalin EURO 6 lub wyższa, 

29. centralny zamek zdalnie sterowany w kluczyku, 

30. min. dwa komplety oryginalnych kluczyków, 

31. klimatyzacja automatyczna lub manualna, 

32. co najmniej 1 gniazdo 12V do podłączenia akcesoriów, 
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33. radio, 

34. koło zapasowe + standardowy zestaw do wymiany kół, 

35. 1 komplet kół: stalowe lub aluminiowe 16” lub 17” z nowymi lub używanymi 

sprawnymi oponami (zimowe lub letnie), 

36. komplet dywaników gumowych wraz z dedykowaną wykładziną gumową do 

bagażnika, 

37. apteczka, ważna gaśnica, trójkąt ostrzegawczy. 

Informacje dodatkowe: 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego  

wraz z niezbędną kompletną dokumentacją, umożliwiającą poruszanie się pojazdu po 

drogach, w tym: książkę serwisową, zawierającą historię pojazdu, dowód rejestracyjny, 

kartę pojazdu, ubezpieczenie OC i NW (samochód może być dostarczony na kołach lub 

na lawecie). 

2. Rozliczenie w formie ryczałtu obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Rozliczenie pomiędzy stronami niniejszej umowy nastąpi jednorazowo po wykonaniu 

przedmiotu zamówienia tj. dostawie do siedziby zamawiającego. 

4. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

Kryteria oceny ofert: 

Cena   60% 

Rok produkcji 40% 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym 

wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) 

liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

 

Zastosowany wzory i metody obliczenia punktowego: 

 

             CENA 

                                                                                   / Najniższa wartość cenowa brutto w 

badanych ofertach /x 60 

             C (wartość punktowa badanej oferty) =   ----------------------------------------------------------

------------- 

                                                                                         /Wartość cenowa brutto w ofercie 

badanej/ 

 

Kryterium rok produkcji (R) z zastrzeżeniem, że oferowany samochód nie może być starszy 

niż z 2018 roku. 

Punktacja odbywać się będzie według przyjętej punktacji: 

- oferta pojazdu z rocznika 2018 otrzyma 10 punktów, 

- oferta pojazdu z rocznika 2019 otrzyma 20 punktów, 



Gmina Strzeleczki 

Rynek 4,47-364 Strzeleczki  
www.strzeleczki.pl 

___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Zadanie dofinansowane ze środków funduszu przeciwdziałania COVID w ramach konkursu „Rosnąca odporność”  

- oferta pojazdu z rocznika 2020 otrzyma 30 punktów, 

- oferta pojazdu z rocznika 2021 i nowszy otrzyma 40 punktów. 

 

3. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans C (cena) + R (rok produkcji) = 

(maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych  

punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą 

ilość punktów w przyjętych kryteriach. 

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą 

zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

- Wykonawca wraz z ofertą przedstawia Zamawiającemu dokument/y potwierdzający/e 

prowadzenie działalności gospodarczej handlowej w zakresie sprzedaży pojazdów 

osobowych na terenie Polski. 

6. Termin realizacji zamówienia do 20.02.2023r. 

7. Ofertę cenową na dołączonym wzorze oferty należy złożyć do dnia 20.01.2023r. 

do godz. 10.00 w następującej formie: na adres e-mail: ug@strzeleczki.pl  z dopiskiem: 

Oferta na: Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy Strzeleczki. 

8. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

9. Oferta cenowa powinna zawierać: 

− Formularz ofertowy wypełniony o nazwę, adres, nr telefonu, adres email  

Wykonawcy, os. do kontaktu w sprawie zamówienia oraz oferowaną cenę za 

wykonanie usługi z wymienionym podatkiem VAT cyfrowo i słownie – zgodnie z 

załączonym wzorem formularza ofertowego; 

− co najmniej 5 zdjęć poglądowych oferowanego pojazdu lub link do przeglądania 

oferty, skan karty serwisowej pojazdu, zawierającej m.in. historię pojazdu, numer 

VIN pojazdu, ewentualnie kartę gwarancyjną oraz aktualny przegląd pojazdu. 

10. Kontakt w sprawie zamówienia: 

Łukasz Borsuk – Sekretarz Gminy, tel. (77) 407 66 60 (wew. 106) 

11. Informacje o wynikach zamówienia zostaną niezwłocznie przekazane oferentom którzy 

złożyli ofertę poprzez publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

12. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór oferty; 

2. Wzór umowy; 
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