
 

 

 

Zamawiający: 

 Świdnicki Ośrodek Sportu  i Rekreacji 

58-100 Świdnica, ul. Śląska 35 

  

 

 

Specyfikacja 

Warunków Zamówienia 

 

dotycząca wykonania  dostawy   

"Dostawa nowego fabrycznie samochodu dostawczego na potrzeby ŚOSiR " 

 

 

 
Zamówienie średnie o wartości od 15.000 do 30.000 Euro 

 

zgodnie z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PODPROGOWYCH O WARTOŚCI DO 30.000 

EURO na podstawie Zarządzenia   4/14 dyrektora ŚOSIR z dnia 15.05.2014 r. 

 

 

 

 

 

Świdnica, luty 2018 

 

Sporządził: Marcin Kistela 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Zamawiającym jest Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 

58-100 Świdnica , ul. Śląska 35 

www.osir.swidnica.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia średniego o wartości o 

15.000 do 30.000 Euro zgodnie z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

PODPROGOWYCH O WARTOŚCI DO 30.000 EURO na podstawie Zarządzenia   nr 4/14 dyrektora 

ŚOSIR z dnia 15.05.2014 r. 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  samochodu dostawczego na potrzeby ŚOSiR 

  

      

                                               

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego fabrycznie samochodu dostawczego na potrzeby 

ŚOSiR. Specyfikacja techniczna: 

 



1. DMC do 3,5 tony 

2. Rok produkcji:  2017-2018 – fabrycznie nowy.  

3. silnik benzynowy 1960-2500cm3 o mocy  77-97kW 

4. Paliwo – benzyna 

5. EURO 6 

6. Manualna skrzynia biegów - min. 5 biegów do przodu + bieg wsteczny 

7. Napęd 4x2 

8. Opony wielosezonowe  klasy min. średniej lub  (opony letnie + zimowe ) 

9. Koło zapasowe pełne 

10. Kolumna kierownicy z regulacją 

11. Wspomaganie układu kierowniczego 

12. Minimum 3 miejsca siedzące 

13. Kolor nadwozia preferowany biały 

14. Skrzynia ładunkowa o wymiarach: długość  minimum – 3 m (+/- 10 cm), wysokość przedziału 

ładunkowego od podłogi  minimum – 1,80m (+/- 10 cm), wysokość progu załadunkowego 0,6 m 

( +/- 10 cm). 
15. Podłoga w części ładunkowej z materiału wodoodpornego-antypoślizgowego 

16. Hak holowniczy - kulowy do holowania przyczepy o DMC do minimum 750 kg 

17. 2 kluczyki z pilotem 

18. Fotel kierowcy z regulatorem wysokości 

19. Poduszka powietrzna kierowcy+pasażera 

20. Komplet dywaników gumowych 

21. Światła do jazdy dziennej 

22. Elektryczne podnośniki szyb w części przedniej kabiny 

23. Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących 

24. Pokrowce na siedzenia ciemne olejoodporne 

25. Czujnik cofania 

26. klimatyzacja kabiny 

27. Elektroniczny układ zabezpieczający przed kradzieżą 

28. Radioodtwarzacz 

29. Centralny zamek z alarmem i pilotem 

30. Światło pomarańczowe błyskowe, przenośne, koloru pomarańczowegmocowane za pomocą 

magnesu szt.1 

31. Samochód winien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania (zgodnie z 

aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów) 

32. Sieć autoryzowanych punktów serwisowych (ASO), w promieniu ok. 30 km od siedziby 

Zamawiającego 

33. Okres gwarancji na silnik - minimum 24 miesięcy bez limitu przebiegu km 

34. Okres gwarancji na pojazd - minimum 24 miesiące 

35. Okres gwarancji na perforację karoserii minimum 6 lat  

 

 

3.3. Wymagany termin realizacji zadania: 
                   30.04.2018 r. 

 

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

 

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

w zakresie: 

1) Posiadania  wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. 

Wykonawca wykaże, że   w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał 2 dostawy samochodu 

dostawczego  o wartości  przedmiotu zamówienia   o wartości min. 100 000,00 zł brutto każda 

wraz z załączeniem dowodów dotyczących tych dostaw praz wykaże, że  dostawy te zostały 

wykonane w sposób należyty . 
   



 

5.1.2 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia 

 

1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 
 

1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć: 

1) Wykaz dostaw   w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)  2 dostaw samochodu dostawczego  o 

wartości  przedmiotu zamówienia   o wartości min. 100 000,00 zł brutto każda wraz z załączeniem 

dowodów dotyczących tych dostaw praz wykaże, że  dostawy te zostały wykonane w sposób 

należyty .(wzór zał. nr 2); 

      Uwaga, dowodami, o których mowa w pkt 1) mogą być: 

a) Poświadczenie wykonania, (np. referencje, protokoły odbioru robót, faktury końcowe, 

itp.) lub inne dokumenty, 
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( wzór zał. Nr3) 

 

3)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia   

Wykonawca winien dostarczyć: 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór zał. nr 4), 

b )Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 
  

 

1.2. Wykonawca winien do oferty dołączyć: 

1) Formularz ofertowy stanowiący (wzór zał. nr 1), 
2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. 5 SWZ, 
3) Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. 5 pkt 5.1. SWZ, 

4) Parafowany wzór umowy na dostawę(wzór zał. Nr 5) 

5)       Kartę katalogowa pojazdu 

1.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy 

stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich  

w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być 

załączone do oferty. W takim wypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego 

pełnomocnika. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy  

z warunków określonych w pkt 5.1 ppkt 1-2 winien spełniać co najmniej jeden z tych 

Wykonawców. 

 Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia są zobowiązani dostarczyć 

Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych podmiotów. 



 

2. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI. 

  

2.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie   lub drogą elektroniczną.   

 

2.2. Oświadczenia i dokumenty uzupełniane przez Wykonawcę będą przekazywane Zamawiającemu 

tylko w formie pisemnej. 

2.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, kierując swój 

wniosek na adres Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wnioski o 

wyjaśnienie treści SWZ jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

2.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po terminie, o którym mowa w pkt 7.3, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

2.5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 

 W sprawach merytorycznych: 

Jan Czałkiewicz – tel 074 8530843 

 W sprawie procedury: 

 Marcin Kistela – tel. 074 8521262 

 

 

1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

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

 

2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

 

2.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.2. Ofertę należy sporządzić w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2.3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SWZ. 

2.4. Wykonawca przygotowuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi  

w niniejszej SWZ. 

2.5. Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub w inny trwały sposób oraz podpisana przez 

osobę(y) uprawnioną(e), na podstawie odrębnych przepisów, do składania oświadczeń woli – 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 

2.6. Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty zgodnie z rozdz. 6. 

2.7. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

Wymagane, a niezłożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu. Każda zapisana 

strona oferty powinna być zaparafowana przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y) 

upoważnione do jej podpisania. 
2.8. Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane (w miejscu 

naniesienia tych poprawek) przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y) upoważnioną(e) do jej 

podpisania. 

2.9.    Zaleca się, aby oferta była trwale spięta i aby wszystkie zapisane strony oferty były 

ponumerowane. 

2.10. Zaleca się umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i 

adresem Wykonawcy wraz z oznaczeniem: 

OFERTA PRZETARGOWA PN: 

dostawa nowego fabrycznie samochodu dostawczego na potrzeby ŚOSiR 

 



NIE OTWIERAĆ PRZED  22.02.2018 r. przed godz. 9.00 

2.11. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 

2.12. Zamawiający poprawia w ofercie : 

 Oczywiste omyłki pisarskie, 

 Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek. 

2.13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te 

podmioty. 

2.14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co 

do jej prawdziwości. 

2.15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

3. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

3.1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

 

 Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 

58-100 Świdnica ul. Śląska 35 

sekretariat do godz. 8.00 dnia 22.02.2018 r. 

 

3.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, gabinet dyr. OSIR , ul. Śląska 35 w Świdnicy  w 

dniu 22.02.2018  r. o godz. 9.00 

3.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

3.4. Zgodnie z zasadą jawności obowiązującą w postępowaniach o udzielenie zamówień, Zamawiający 

udostępnia zainteresowanym protokół wraz z załącznikami. 

 

 

4. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

 

1.1. Ceną oferty jest wartość brutto całego przedmiotu zamówienia, podana w „ Formularzu oferty”. 

4.1. Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową. 

4.2. Cenę ryczałtową oferty, zdefiniowaną w art. 632 Kodeksu cywilnego ustalono  

w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy.   

11.5. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, wynikające z niniejszej SWZ. 

 

4.3. Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie kalkulacji własnej w wartościach netto, bez podatku VAT.  

Do tak wyliczonej ceny netto doliczyć należy podatek VAT wg stawek obowiązujących na dzień 

składania oferty. Wartość ta stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto. 

4.4. W ofercie Wykonawca winien podać cenę ofertową netto i brutto za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług VAT. 

4.5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. 

4.6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 

 

5.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT. 

 

5.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 



        Oferowana cena brutto za całość zadania  - 100 % 

5.2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 

5.3. Sposób oceny ofert. 

  Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy od 0 do 100 punktów na zasadach niżej      

określonych: 

                                   najniższa zaoferowana cena brutto 

 Ilość pkt. = ------------------------------------------------------------------------------  x 100% 

                                          cena brutto oferty badanej 

Uzyskane punkty będą mnożone przez wagę (znaczenie) kryterium ceny - 100 %, a uzyskane  

w ten sposób punkty decydują o zajętym w przetargu miejscu. Maksymalna ilość możliwych do 

uzyskania punktów : 100. 

5.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści SWZ, 

2) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie      

zamówienia; 

5.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając cenę oferty nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, termin realizacji, okres 

gwarancji oraz warunki płatności. 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

5.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, na stronie 

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

6. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. 

6.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę. 

6.2. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w rozdz. 6 pkt. 6.3. niniejszej SWZ, zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy przedłożą oni na żądanie Zamawiającego umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

 

14. WARUNKI PŁATNOŚCI   

       Warunki płatności zgodnie z treścią  projektu umowy 

15.  GWARANCJA. 

15.1.   

Okres gwarancji na silnik - minimum 24 miesięcy bez limitu przebiegu km 
Okres gwarancji na pojazd - minimum 24 miesiące 
Okres gwarancji na perforację karoserii minimum 6 lat  

16.        ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. 

16.1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik 

nr 5 do SWZ. 

16.2.  1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym 

przez obie strony umowy, pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 

1) Zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna),np. 

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych 

przez strony umowy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 

2)  Wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy 

przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji 

zamówienia, np. jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
  



  
  

  

17.      INFORMACJE DODATKOWE. 

 

17.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

17.2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia za pośrednictwem 

Podwykonawców 

17.3. Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu przysługuje, za naruszenie przez Zamawiającego 

przepisów  określonych w Regulaminie udzielania zamówień podprogowych o wartości do 

30.000 euro skarga. Skargę rozpatruje dyrektor ŚOSiR w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia. 

17.4. W sprawach nieuregulowanych  w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ. 

Załącznik nr 1  —- Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2  —  Wykaz dostaw 

Załącznik nr 3  —  Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

     Załącznik nr 4  -     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
Załącznik nr 5 —   Wzór umowy na dostawę 

    Opracował: 

 Marcin Kistela                                      

   Zatwierdził : 

……………………………………………   

Za zgodność z Regulaminem udzielania 

zamówień podprogowych o wartości do 30.000 euro 

stwierdził 

 

Załącznik nr 1 do SWZ 

nr sprawy ……………….….. 

OFERTA 

……………………………….. 

(pieczęć Wykonawcy) 

  Składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie 

z opisem w specyfikacji technicznej wskazanej w  Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. 

"Dostawa nowego fabrycznie samochodu dostawczego na potrzeby ŚOSiR " 

  

 

1. Cena netto oferty …………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………..) 

podatek VAT ……….. % tj.: ……………..… zł 

cena brutto ……………………………..……zł 

(słownie:..............................……………………………………………………………………..) 

W ramach złozonej oferty oferujemy pojazd ( nazwa , typ, model, rodk produkcji, 

producent)........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

  

2. Oświadczamy, iż spełniamy warunki stawiane w zapytaniu ofertowym, na potwierdzenie czego 

składam(y) podpisany załącznik Nr 3 do SWZ 



3. Oświadczamy, iż brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, na potwierdzenie czego składam(y) 

podpisany załącznik Nr 4 do SWZ 

4. Terminy wykonania zamówienia: Zamówienie wykonamy do dnia 30.04.2018 r. 

 

1. Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy   

2. Udzielam(y) gwarancji  : 

Okres gwarancji na silnik -  24 miesięcy bez limitu przebiegu km 
Okres gwarancji na pojazd -   24 miesiące 
Okres gwarancji na perforację karoserii  6 lat  

3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni. 

4. Oświadczam(y), że przed przystąpieniem do postępowania zapoznałem się z lokalizacją obiektów  oraz  

wymaganym zakresem prac, który uwzględniłem  w cenie, 

5. Akceptuję projekt umowy. 

6. Zapewniamy, że oferowany pojazd posiada deklarackę zgodności dla wymogów CE dla maszyn i 

urządzeń oraz w pełni odpowiada pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm 

jakościowych, jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczony został do obrotu prawnego na 

terytorium Unii Europejskiej 

7. O terminie dotsawy pojazdu poinformujemy Zamawiającego droga elektroniczną z dwudniowym 

wyprzedzeniem 

8. Przedmiot zamówienia dostarczymy do siedziby zamawiającego na własny koszt i ryzyko 

9. Wraz z pojazdem dostarczymy zamawiającemu fakturę zakupu oraz  instrukcję eksploatacji i 

konserwacji zawierającą między innymi instrukcję obsługi, charakterystykę techniczną pojazdu, instrukcję 

przeglądów, konserwacji i napraw oraz karty gwarancyjne, świadectwo homologacji, a także wszystkie 

dokumenty i opłaty niezbędne do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji właściwym dla siedziby 

Zamawiającego. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty sporządzone będą w języku polskim 

10. Poza dokumentami określonymi w punkcie 13, wraz z pojazdem przekażemy dokumentację 

potwierdzającą spełnienie wymogów polskich przepisów w sprawie dopuszczenia do ruchu zawartych w 

polskich normach branżowych i przepisach w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów 

11. W przypadku stwierdzenie przy odbiorze pojazdu nie zgodności dotawy pod wzgledem wymaganych 

parametrów technicznych z umową, widocznych wad pojazdu lub jego niesprawności, wyrażamy zgodę 

na odmowę przyjęcia zakwestionowanego pojazdu przez Zamawiającego jednoczesnie zaobowiązując się 

do jego wymiany zgodnie z umową lub wymiany na wolne od wad, nie później niż w ciągu 14 dni od 

daty stwierdzenia niezgodności 

12. Zobowiązujemy się w ramach zaoferowanej ceny przeprowadzić szkolenie wyznaczonych pracowników 

ŚOSiR w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania pojazdu 

13. W ramach udzielonej gwarancji zobowiązujemy się zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny jako 

punkt serwisowy wskazujemy...........................................                                                          

14. Zobowiązujemy się pokryć wszelkie koszty związane z odbiorem wadliwego przedmiotu umowy i 

dostarczeniem wolnego od wad w ramach napraw gwarancyjnych i reklamacyjnych 

……………........................................... 

podpis osób upoważnionych 

do reprezentowania firmy 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 



……………..…………………………….. 

        /pieczęć wykonawcy/ 

 

 

Wykaz dostaw 

 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn: 

Dostawa nowego fabrycznie samochodu dostawczego na potrzeby ŚOSiR 

   

Ja niżej podpisany, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że    w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert  wykonałem 2 dostawy samochodu dostawczego  o wartości  

przedmiotu zamówienia   o wartości min. 100 000,00 zł brutto każda . 
   
 

L.p. 
Przedmiot zamówienia 

(zakres rzeczowy) 

Wartość 

zamówienia 

brutto 

Miejsce wykonania 

 

Data wykonania 

Zamówienia 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

załączam dowody dotyczące tych dostaw, określające, że dosrtawy zostały wykonane w sposób należyty i 

terminowy.   
 

                                                                                              …………………….……………………… 

                                                                     (podpis i pieczęć osoby 

upoważnionej do    reprezentowania Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

Miejscowość i data ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

……………..…………………………….. 

        /pieczęć wykonawcy/ 

 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn: 



 

 

      

 

Ja niżej podpisany, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniam warunki udziału 

w prowadzonym postępowaniu dotyczące: 

 

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

- posiadania wiedzy i doświadczenia, 

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

- sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     ……………..…………………………….…… 

                               ( Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 
                                                                                                                                 reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 

 

……………..…………………………….. 

        /pieczęć wykonawcy/ 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn: 

 

"Dostawa nowego fabrycznie samochodu dostawczego na potrzeby ŚOSiR " 



 

Oświadczam, że brak jest podstaw wykluczenia podmiotu, do którego reprezentacji jestem 

upoważniony. 

 

 

 

 

 

                                                                                     ……..…………………………….………… 

                                        (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 
                                                                                                                                  reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

 

 

Miejscowość i data ……………………………. 

 

 

 

 

 

 


