Koszalin, 8 stycznia 2019 roku

Zapytanie ofertowe nr 1/2019
na dostawę mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy „Przyszłość” i „Odrodzenie”,
działających przy Fundacji na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”
w Koszalinie. Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III „
– w obszarze D dotyczącym barier transportowych.
1.Nazwa oraz adres Zamawiającego
Fundacja na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „NOWE ŻYCIE”
ul. Zwycięstwa 119
75-601 Koszalin
NIP 669-24-60-642
REGON 320497010
e-mail: krzysztofmedison@gmail.com
2.Tryb sporządzenia dokumentu zapytania ofertowego
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 –
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2004 Nr 19 poz. 177 tj. Dz.U. 2018 poz. 1986)
szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 Euro.
3.Opis przedmiotu zamówienia
a. Nazwa
Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników
Środowiskowych Domów Samopomocy „Przyszłość” i „Odrodzenie”, działających przy
Fundacji na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie” w Koszalinie. Realizacja
projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
– w obszarze D dotyczącym barier transportowych.
b. Rodzaj zamówienia:
Dostawa.
c. Szczegółowy zakres:
Samochód powinien spełniać parametry techniczne określone szczegółowo
w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2019.
Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Homologację.
Oryginalną instrukcję w języku polskim.
Książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu.
Książkę przeglądów serwisowych.
Fakturę Vat.
Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
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Termin dostawy:
Dostawa odbędzie się do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
4.Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34115200-8. Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.
5.Kryterium oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty jest cena brutto. Cena – 100 %.
6.Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt.
7.Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 2) w języku polskim w wersji
papierowej na adres Zamawiającego: Fundacja na rzecz Osób z Zaburzeniami „Nowe Życie”,
ul. Zwycięstwa 119, 75-601 Koszalin do dnia 29 stycznia 2019 roku do godziny 12:00 z opisem
na kopercie „Oferta na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy „Przyszłość” i
„Odrodzenie”, działających przy Fundacji na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
„Nowe Życie” w Koszalinie”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2019 r. o godzinie 10:00 w budynku siedziby FNŻ,
przy ul. Zwycięstwa 119, 75-601 Koszalin. I piętro.
8.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu udziału
w postępowaniu:
1.Ofertę określającą cenę wykonania przedmiotu zamówienia należy złożyć na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
2.Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3.
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez konieczności
podania przyczyn.
Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli:
Krzysztof Szlanga tel. 606 632 933.
Mail – krzysztofmedison@gmail.com.
Wszelkie zapytania wymagają formy pisemnej na adres poczty e-mail.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2019

Specyfikacja techniczna mikrobusu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Środowiskowych
Domów Samopomocy „Przyszłość i „Odrodzenie”, działających przy Fundacji na Rzecz Osób
z Zaburzeniami „Nowe Życie” ul. Zwycięstwa 119, 75-601 Koszalin.
1. Nazwa zadania: „Likwidacja barier transportowych – Bezpieczna droga do
rehabilitacji”.
Realizacja: „ Programu wyrównywania różnic między regionami III „ – w obszarze D
dotyczącym barier transportowych, dofinansowany przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, wyprodukowany w 2018 r. lub
2019 r. mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych o liczbie miejsc w wersji
standardowej 9 łącznie z kierowcą (8+1) w tym miejsce na umocowanie dwóch
wózków inwalidzkich.
3. Wymagane parametry wyposażenia przedmiotu zamówienia:
1)
Rocznik 2018 lub 2019
2)
Ilość miejsc – 9 (8+1).
3)
Pojemność silnika min. 1500 cm³ do max. 2000 cm3 .
4)
Moc silnika min. 115 KM.
5)
Rodzaj silnika DIESEL, norma EURO 6.
6)
Skrzynia biegów manualna lub automatyczna
7)
Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg.
8)
Preferowane parametry: długość samochodu – nie mniejsza niż 5,0 metrów,
wysokość pow. 1,9 metra (podwyższana przestrzeń pasażerska).
9)
Drzwi przesuwane z prawej strony.
10)
Przeszklone tylne drzwi dwuskrzydłowe.
11)
Wycieraczki tylnych szyb.
12)
Uchwyt i stopień przy drzwiach przesuwanych.
13)
Szyby w drzwiach przednich otwierane elektrycznie, wszystkie szyby
w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione.
14)
Immobiliser.
15)
Alarm antywłamaniowy.
16)
Centralny zamek z pilotem.
17)
System antypoślizgowy ABS lub równoważny.
18)
System stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny.
19)
Wspomaganie układu kierowniczego.
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20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

39)
40)

41)
42)
43)
44)
45)

46)

Światła do jazdy dziennej, przeciwmgielne.
Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera.
Klimatyzacja w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej.
Pojedyncze fotele w przestrzeni pasażerskiej w ilości 6 sztuk wpinane –
montowane na szynach z możliwością szybkiego demontażu i montażu.
Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładziną gumową.
Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową + zestaw umożliwiający
samodzielną wymianę koła zawierający podnośnik oraz klucz do kół.
Podłokietnik fotela kierowcy i regulacja wysokości.
Tapicerka materiałowa w przestrzeni pasażerskiej.
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich miejscach siedzących.
Zabezpieczenie drzwi w przestrzeni pasażerskiej przed otwarciem.
W części pasażerskiej dodatkowe ogrzewanie z regulacją i klimatyzacją.
Komplet gumowych dywaników, gaśnica, trójkąt odblaskowy.
Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie.
Radioodtwarzacz z głośnikami.
Chlapacze przednie i tylne.
Kolor nie metalizowany do uzgodnienia z Zamawiającym.
Atestowane szyny do mocowania dwóch wózków inwalidzkich.
Komplet pasów do mocowania wózków inwalidzkich oraz zabezpieczających
osoby niepełnosprawne na wózkach.
Dodatkowo należy samochód wyposażyć w przenośne, aluminiowe składane
najazdy z bieżnią antypoślizgową, służące do wjazdu wózków inwalidzkich
o długości nie krótszej niż 2000 mm.
Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu.
Samochód musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy
oraz zaświadczenia potwierdzające przystosowanie samochodu do przewozu
osób niepełnosprawnych oraz dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach
inwalidzkich (zaświadczenia należy dostarczyć wraz z samochodem).
Należy oznakować samochód zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu
osób niepełnosprawnych.
Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów).
Gwarancja na powłoki lakiernicze – min. 36 miesięcy.
Gwarancja na perforację – min. 12 lat.
Kupujący zastrzega, że na czas serwisu lub napraw gwarancyjnych trwających
dłużej niż siedem dni, Sprzedający lub autoryzowany serwis musi zapewnić
pojazd zastępczy.
Sprzedający zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych w jak
najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 21 dni.
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47)

48)

49)

50)

Sprzedający udostępni informacje dotyczące serwisu, numery telefonów,
faksów, adresy e-mail, pod którymi można będzie zgłaszać usterki/awarie
pojazdu. Wykaz w/w numerów zostanie określony w zawartej umowie.
W przypadku awarii pojazdu lub wykonywania okresowych przeglądów
gwarancyjnych Kupujący dostarczy pojazd do serwisu wskazanego przez
Sprzedającego.
W ramach przysługującej gwarancji przewiduje się zarówno naprawę wad
fabrycznych występujących w samochodzie jak i wymianę wadliwego pojazdu
na nowy zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
Serwis pojazdu musi znajdować się na terenie miasta Koszalina bądź w jego
bezpośrednie okolicy (maksymalnie 25 km).
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2019
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
(Nazwa, adres, tel./faks, e-mail Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w formie
zapytania ofertowego na dostawę mikrobusu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy „Przyszłość”
i „Odrodzenie”, działających przy Fundacji na Rzecz Osób z Zaburzeniami „Nowe Życie”
w Koszalinie. Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III „
– w obszarze D dotyczącym barier transportowych.
1. Oferujemy zakup nowego fabrycznie samochodu osobowego, zgodnie z wymogami

określonymi w zapytaniu ofertowym tj. samochód osobowy marki ………………….,
model ……………………………- nadwozie typu ………………………., rok produkcji ………………….
o dopuszczalnej masie całkowitej do ……………… kg, posiadający fabryczną
homologację auta bazowego – bus ….. osobowy oraz badanie techniczne lub
zaświadczenie potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób
niepełnosprawnych z możliwością przewożenia dwóch osób na wózkach inwalidzkich,
za cenę ………………………….. zł netto + 23% VAT tj. ………………………………. zł brutto,
słownie ……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Do oferty załączamy dane techniczne pojazdu, które nie mogą być gorsze niż
wskazane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Ponadto oświadczamy, że:
udzielamy następującej gwarancji na oferowany pojazd:
▪ gwarancja podstawowa: …………… (min. 24 miesiące bez limitu kilometrów),
▪ gwarancja na perforację nadwozia: …………………. (min. 12 lat),
▪ gwarancja na powłokę lakierniczą: ………….………. (min. 36 miesięcy),
▪ w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane
z prawidłową realizacją zamówienia,
▪ akceptujemy termin i warunki realizacji zawarte w opisie przedmiotu
zamówienia i wzorze umowy,
▪ akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy,
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▪
▪
▪

nie wnosimy zastrzeżeń do wzoru umowy dołączonego do Zapytania
ofertowego nr 1/2019,
w przypadku przyznania nam realizacji zamówienia wynagrodzenie płatne
będzie na rachunek bankowy nr……………………………………………………………………,
oświadczmy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od
terminu składania ofert.

……………………………………………………
podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/2019

Umowa Nr ………………………

Zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy:
Fundacją na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie” z siedzibą w Koszalinie
przy ul. Zwycięstwa 119, 75-601 Koszalin, zwany dalej „Kupującym”, którą reprezentuje
Prezes Fundacji - Stanisław Dorosz
Wiceprezes Fundacji - Izabela Ciuńczyk
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………….,
REGON: …………………………………………… wpisanej …………………………………………………………………..
Zwanym w dalszym tekście „Sprzedającym” reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W wyniku przeprowadzenia przez Kupującego wyboru oferty Sprzedawcy w trybie zapytania
ofertowego na dostawę mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy „Przyszłość” i „Odrodzenie”,
działających przy Fundacji na Rzecz Osób z zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”
w Koszalinie. Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
– w obszarze D dotyczącym barier transportowych.
Strony zawierają umowę następującej treści:
§1
1. Sprzedający sprzedaje Kupującemu samochód osobowy marki …………….., model
…………………..…… - nadwozie typu ……………………, rok produkcji ……………………
o dopuszczalnej masie całkowitej do ………………… kg, posiadający fabryczną
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homologację auta bazowego – bus …….. osobowy oraz badanie techniczne lub
zaświadczenie potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób
niepełnosprawnych z możliwością przewożenia dwóch osób na wózkach inwalidzkich.
2. Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać samochód o którym mowa w ust. 1
określa oferta Wykonawcy z dnia ……………………..
3. Sprzedający oświadcza, że samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony
prawami na rzecz osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest ten pojazdami, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
§2
1. Termin realizacji zamówienia do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
2. Sprzedający dostarczy i wyda Kupującemu samochód, o którym mowa w § 1 ust.1
umowy w ……………………………………………………………………………………………………………………
3. Własność samochodu, korzyści i ciężary związane z samochodem oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia samochodu, o którym
mowa w § 1 ust.1 umowy przechodzą na Kupującego z chwilą wydania samochodu
Kupującemu.
4. Dokumentem potwierdzającym odbiór samochodu będzie protokół zdawczoodbiorczy.
5. Wydanie dokumentów dotyczących pojazdu, tj. instrukcji obsługi pojazdu, książki
serwisowej oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji i ubezpieczenia
samochodu nastąpi równocześnie z odebraniem od Sprzedającego samochodu
i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.
§3
1. Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę:
………………… zł brutto ( słownie złotych ………………………………………………………………………)
2. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany
na fakturze w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
3. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby
upoważnionej ze strony Kupującego do jej przyjęcia.
§4
1. Sprzedający zobowiązuje się wykonać z należytą starannością, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za jakość i terminowość
wykonania umowy oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego.
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1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

§5
Sprzedająca udziela Kupującemu gwarancji jakości samochodu. Dokumenty
gwarancyjne Sprzedający przekaże Kupującemu w dniu wydania samochodu.
Okres gwarancji jakości wynosi:
A) Gwarancja podstawowa: ………………………… (min. 24 miesiące bez limitu
kilometrów),
B) Gwarancja na perforację nadwozia: …………………….. (min. 12 lat),
C) Gwarancja na powłokę lakierniczą: ………………….….. (min. 36 miesięcy).
W razie ujawnienia wady w samochodzie w okresie gwarancji Sprzedający jest
zobowiązany usunąć wadę nieodpłatnie w jak najkrótszym terminie lecz nie dłuższym
niż 30 dni od zawiadomienia go o wadzie przez Kupującego. Na czas serwisu lub
napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż siedem dni Sprzedawca lub
autoryzowany serwis musi zapewnić pojazd zastępczy.
Usunięcie wad po terminie określonym w ust. 3 oznacza wykonanie przedmiotu
umowy z opóźnieniem i jest podstawą do naliczenia kar umownych.
W przypadku dwukrotnego ujawnienia się tej samej wady samochodu niemożliwej do
skutecznego usunięcia, Sprzedający jest zobowiązany na żądanie Kupującego
wymienić samochód na wolny od wad w terminie 30 dni od zgłoszenia takiego
żądania przez Kupującego, przy zachowaniu przez Kupującego prawa do naliczania
kar umownych.
W przypadku ujawnienia się wad samochodu niemożliwych do usunięcia
uniemożliwiających jego użytkowanie, Kupujący ma prawo żądać wymiany
przedmiotu wolnego od wad w terminie wskazanym w ust. 3, zachowując prawo do
naliczenia kar umownych.
Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości Kupującemu przysługuje
uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodu.
Wykaz serwisów, numerów telefonów, faksów, adresów e-mail, pod którymi będzie
można zgłaszać usterki/ awarie pojazdu. Według załącznika do umowy.
§6

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne w następujących wypadkach
i wysokościach:
A) Za opóźnienie w dostawie samochodu – w wysokości 0,1 % wartości samochodu
za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust.1 umowy,
B) Za opóźnienie w usunięciu wad samochodu – w wysokości 0,15 % wartości
samochodu za każdy dzień opóźnienia, ponad termin określony w § 5 ust.3
umowy,
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C) Za opóźnienie w dostarczeniu samochodu wolnego od wad zamiast wadliwego
samochodu – w wysokości 0,15 % wartości samochodu za każdy dzień opóźnienia,
ponad termin określony w § 5 ust. 5 i 6 umowy,
D) Za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie
Sprzedawcy – w wysokości 10 % wartości samochodu, określonego zgodnie z § 3
ust.1 umowy.
2. Kupujący może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych według Kodeksu
Cywilnego w części przekraczającej zastrzeżone kary umowne.
3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez
Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego – w wysokości 10 %
wartości samochodu, określonego w § 3 ust. 1 umowy,
4. Kupujący może odstąpić od naliczenia kar umownych opisanych w ust. 1 jeżeli strony
dojdą do porozumienia w szczególności gdy na czas opóźnienia w dostawie
Sprzedający dostarczy Kupującemu pojazd zastępczy.
§7
Strony przyjmują do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte umową stanowią tajemnicę
handlową i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nie uprawnionym osobom
trzecim.
§8
1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego
terminu do dostarczenia samochodu w przypadku gdy Sprzedawca nie dostarczy
samochodu w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy.
2. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy po wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie dłuższego niż 21 dni do usunięcia wad samochodu lub do dostarczenia
samochodu wolnego od wad zamiast wadliwego samochodu, Sprzedawca nie usunie
wad lub nie dostarczy samochodu wolnego od wad zamiast wadliwego samochodu
w terminie określonym zgodnie z § 5 ust. 3 i 5 umowy.
§9
1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Kupującego
jest Krzysztof Szlanga tel. 606 632 933.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Sprzedającego
jest ………………………………………………………………………………………..
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§ 10
Następujące załącznik stanowią integralną część Umowy:
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – oferta.
Załącznik nr 3 - Wykaz serwisów, numerów telefonów, faksów, adresów e-mail, pod którymi
będzie można zgłaszać usterki/ awarie pojazdu
§ 11
1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd
miejscowo właściwy dla Kupującego.
3. Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie
bez pisemnej zgody Kupującego.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron Umowy.

Zamawiający

…………………………………………..

Sprzedający

………………………………………
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