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ZP.272.5.2021.MS       Kraków, 9 sierpnia 2021 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
ZAPYTANIE OFERTOWE   

dot. zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł netto 

Zamawiający: 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie  
z siedzibą przy ul. Kanoniczej 24, 31-002 Kraków, REGON: 003915214, NIP 676-173-66-11  
zaprasza do składania ofert na dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Delegatury 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Sączu. 

 

1. Nazwa zamówienia: 

dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Delegatury Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Nowym Sączu 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Niniejsze zaproszenie nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu w ramach przepisów ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1129).  
Postępowanie prowadzone w ramach wewnętrznej procedury porównania ofert. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia –  

dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Nowym Sączu 
Wspólny Słownik Zamówień: CPV 34110000-1 
 
3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy 1 samochodu osobowego  
o określonych niżej minimalnych parametrach i z określonym niżej wyposażeniem. 
Samochód osobowy stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne 
przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych 
poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa 
wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.  
  
Warunki podstawowe: 

1) rodzaj samochodu: samochód osobowy, fabrycznie nowy, rok produkcji: 2020, 2021 - 
dostępny i wydany do 10.12.2021,  

2) silnik: benzyna lub diesel 
3) pojemność: min. 1,2 
4) moc: od 110 KM  
5) skrzynia biegów: 6   
6) liczba drzwi: 5, 
7) typ nadwozia: SUV 
8) kolor nadwozia: - 
9) pojemność zbiornika paliwa: max 60 litrów, 

 
Wyposażenie: 
1) bezpieczeństwo: ABS,ESP,ASR, 
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2) Poduszka czołowa kierowcy i pasażera wraz z deaktywacją poduszki powietrznej dla 
pasażera 
3) Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne przód/tył 
4) Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach 
5) 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z możliwością regulacji wysokości i napięcia 
 
Wyposażenie dodatkowe: 
1) wspomaganie układu kierowniczego, 
2) szyby przednie oraz tylne elektryczne, 
3) światła przeciwmgielne przód i tył, 
4) klimatyzacja automatyczna – dwustrefowa, 
5) Radio  
6) koło zapasowe lub zestaw naprawczy 
 
Inne: 
1) zużycie paliwa w trybie miejskim maksymalnie do 10 l/100km., 
2) zużycie paliwa w trybie pozamiejskim maksymalnie do 7 l/100km, 
3) samochód musi spełniać wymogi Euro 6 
4) stacja serwisowa samochodu max. do 60 km od Nowego Sącza 
5) gwarancja min. 24 miesiące lub 100 tys. kilometrów 
 
3.2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

CPV 34110000-1  Samochody osobowe 
 
4. Termin wykonania zamówienia:  
Nie później niż 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy na dostawę samochodu.  
 
5. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: 
- specyfikację oferowanego samochodu wraz z wyposażeniem  
- wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz 
oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia. 
 

6. Sposób porozumiewania się stron w postępowaniu: 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną lub drogą elektroniczną.  
Korespondencję pisemną należy kierować na adres:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków 
Korespondencję drogą elektroniczną należy kierować na adres e-mail: 
zpubliczne@wuoz.malopolska.pl 
Ofertę w postępowaniu można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej /załączając wymagane 
dokumenty w formacie .pdf/. 
 
7. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 
P. Maksymilian Sudewicz – tel: 12 370 83 20, mail: msudewicz@wuoz.malopolska.pl 
 
8. Termin i miejsce składania ofert: 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00 
drogą pisemną na adres:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków 
w godzinach pracy Urzędu /Dziennik Podawczy/: 
poniedziałek godz. 9:00 – 15:00 
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od wtorku do piątku godz. 7:30 – 14:00 
drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: zpubliczne@wuoz.malopolska.pl 

 
9. Termin związania ofertą: 
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
 
10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty 
 

Lp
.  

Kryterium  Znaczenie  

1.  Cena  75  

2.  Termin realizacji (liczba dni kalendarzowych   
od daty podpisania umowy)  

15  
 

3.  Zużycie energii (MJ/km)  5  

4  Emisja dwutlenku węgla (CO2)  5  

 
 

RAZEM 100 

  
1. Kryterium „Cena” (C): 
1.1. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę 

wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena ta będzie brana pod 
uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

1.2. Podczas oceny ofert w ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób 
obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową (C) uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla 
tego kryterium, tj. Cmin = 75 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z 
następującym wzorem: (Cmin : Cb) × 75 pkt, gdzie: Cmin - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty 
badanej. 

1.3. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia. 
2. Kryterium „Termin realizacji Przedmiotu zamówienia” (T): 
2.1. Wykonawca ustala realny czas, jaki jest konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia, 

który będzie brany pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru oferty najkorzystniejszej. 
2.2. podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: 

oferta z najkrótszym terminem uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. Tmin = 15. Punkty pozostałych 
ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Tmin : Tb) × 15 pkt, gdzie: Tmin – oferta z 
najkrótszym terminem, Tb - termin oferty badanej. 

3. Kryterium „Zużycie energii” (E): 
3.1. Wykonawca oblicza zużycie energii biorąc pod uwagę najniższą wartość zużycia energii 

(MJ/km) ustaloną jako iloczyn zużycia paliwa (l/km – dla wartości cyklu łącznego) i wartości 
energetycznej paliwa równej: 32 MJ/l (dla benzyny), 36 MJ/l (dla oleju napędowego). 

3.2. podczas oceny ofert w ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób 
obliczenia: oferta z najniższym zużyciem energii (E) uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą 
dla tego kryterium, tj. Emin = 5 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z 
następującym wzorem: 

(Emin : Eb) × 5 pkt, gdzie: Emin - cena oferty minimalnej, Eb - cena oferty badanej. 
3.3. Wartość zużycia energii musi zostać przedstawiona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku i wyrażona w MJ/km. 
4. Kryterium „Emisja dwutlenku węgla (CO2)” (D): 
4.1. Wykonawca oblicza emisję dwutlenku węgla (CO2) biorąc pod uwagę najniższą wartość 

emisji dwutlenku węgla (CO2) wyrażoną w g/km dla wartości cyklu łącznego zużycia paliwa. 
4.2. podczas oceny ofert w ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób 

obliczenia: oferta z najniższą wartością emisji dwutlenku węgla (D) uzyska maksymalną liczbę 
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punktów przewidzianą dla tego kryterium, tj. Dmin = 5 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną 
przeliczone zgodnie z następującym wzorem: 

(Dmin : Db) × 5 pkt, gdzie: Dmin - cena oferty minimalnej, Db - cena oferty badanej. 
4.3. Wartość emisji dwutlenku węgla musi zostać przedstawiona jako liczba całkowita i 

wyrażona w g/km. 
5. Ostateczna ocena stanowić będzie sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach:  

O = C + T + E + D. 
 
Spośród złożonych ofert Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty  

spełniającej wymagania Zamawiającego, która uzyska największą liczbę punktów. 
 
Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie realizacji 
zamówienia publicznego. 
Do umowy wprowadzone zostaną warunki i terminy gwarancji na układ mechaniczny, na lakier,  
na perforację blach nadwozia, na wyposażenie dodatkowe wynikające z oferowanej specyfikacji. 
Forma płatności: przelew w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. /z możliwością wypłaty  
ze strony Zamawiającego zaliczki na wykonanie zamówienia/ 
 

O wynikach postępowania poinformowany zostanie niezwłocznie wybrany Wykonawca 
zamówienia oraz pozostali oferenci na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. 
 
 
INNE POSTAWNOWIENIA  
1). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  
2). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia 
umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

 
 
        Zastępca Małopolskiego  

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
         w Krakowie 

  / - / 
           dr inż. arch. Dominika Długosz 

 
 
 
Załącznik: 

1. Formularz ofertowy 
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