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Zapytanie ofertowe 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Jarosławiu 

ul. Wilsona 6A, 37-500 Jarosław 

tel. (+48 16) 621 53 78, fax. (+48 16) 16 621 02 43 

e-mail: biuro@psoni-jaroslaw.org.pl 

www.psoni-jaroslaw.org.pl 

 

Osoba do kontaktu: Mariusz Fedyk, e-mail: m.fedyk@zaz-oleszyce.pl, tel. 666 249 556. 

 

II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia.  

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. Postępowanie prowadzone 

jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mini ciągnika wraz 

z fabrycznie nowym osprzętem przystosowanym do montażu do ciągnika, zgodnie ze 

Specyfikacją przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego.  

2. Przedmiot zamówienia musi być w pełni sprawny, wolny od wad fizycznych 

i prawnych, odpowiadający pod względem jakościowym normom, zgodny z przepisami 

prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie. 

3. Wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia należy potraktować 

jako wymagania minimalne, chyba że Zamawiający wskazał górną i dolną granicę 

(przedział) danego parametru. 

4. Wykonawca dokona pierwszego montażu osprzętu oraz uruchomienia i sprawdzenia 

poprawności działania dostarczonego ciągnika i osprzętu oraz poinstruuje, w miejscu 

dostawy, osoby wyznaczone przez Zamawiającego z zakresu obsługi i warunków ich 

eksploatacji. 

5. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu wszelką 

dokumentację dotyczącą użytkowania przedmiotu zamówienia sporządzoną w języku 

polskim, w tym dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi, inne wymagane dla tego 

typu maszyn/urządzeń. 

6. Wykonawca zapewni we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko transport do 

Zamawiającego zakupionego pojazdu wraz z osprzętem. 

7. Na przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości nie 

krótszej niż 12 miesięcy. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru.  

http://www.psoni-jaroslaw.org.pl/


 

 

8. Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, po zrealizowaniu dostawy i odbioru przedmiotu 

zamówienia bez zastrzeżeń.  

9. Fakturę należy wystawić na: Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Jarosławiu, Stare Oleszyce, ul. Wiejska 114, 37-630 Oleszyce, NIP: 7931614050. 

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

1. Maksymalny termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2021 r. 

2. Miejsce dostawy pojazdu: 37-630 Oleszyce, ul. Zamkowa 61A. Wykonawca zgłosi 

gotowość odbioru na co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą. Szczegółowe zasady 

odbioru pojazdu określa projekt umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego). 

 

V.    Kryterium oceny ofert 

1. Oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium ceny w zł brutto za dostawę przedmiotu 

zamówienia: cena – 100 %. 

Punkty zostaną przyznane w oparciu o poniższy wzór: 

                                     Najniższa cena z ofert podlegających ocenie                       

             Cena badana =     …………………………………………………………………… x  waga 100 

                                                Cena oferty badanej 

2. W przypadku, gdy oferowana cena przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza oraz prawo do 

odstąpienia od wyboru oferty Wykonawcy, w wypadku nieuzyskania porozumienia 

w toku prowadzonych negocjacji. 

3. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały 

złożone oferty  o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane z złożonych pierwotnie ofertach. 

 

VI. Odrzucenie ofert 

 

1. Zamawiający odrzuci oferty w przypadku gdy: 

1) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 

2) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

4) Wykonawca nie złożył w wymaganym terminie wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty; 

5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta powinna zostać sporządzona czytelnie, w języku polskim, na formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, zgodnie z opisem 



 

 

przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji przedmiotu zamówienia (załącznik 

nr 1). 

2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną, cenę obejmującą wszystkie koszty 

konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym wszystkie opłaty i podatki ze 

szczególnym uwzględnieniem podatku VAT, koszty dodatkowego wyposażenia 

określonego w Specyfikacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego), koszty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, jak i koszty 

obsługi gwarancyjnej. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania 

firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 

ustawowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. Stosowne pełnomocnictwo należy 

złożyć wraz z ofertą w oryginale lub potwierdzone notarialnie za zgodność 

z oryginałem. 

4. Wszelkie zmiany, poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby/osób podpisującej ofertę. 

 

VIII. Termin składania ofert 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście 

w Biurze Obsługi Placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 

Jarosław, w terminie do dnia 08 listopada 20121 r. (data wpływu) do godziny 10:00.  

2. Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana 

została powyższa data i godzina – data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę. 

3. Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające 

stawianych wymagań nie będą oceniane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

 

IX. Informacje dodatkowe 

1. Wykonawca może złożyć kilka ofert, przy czym każda powinna dotyczyć innego 

pojazdu.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści przesłanej oferty 

oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych lub innych nie powodujących 

w istotny sposób zmiany treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego 

Wykonawcę. 

6. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć 

wpływ na treść składanych ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert.  

7. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa,  

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 



 

 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podania przyczyn, w szczególności w przypadku gdy koszt wykonania zadania podany 

przez Wykonawcę przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy



 

 

 


