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P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  

Sekretariat  PTOP; ul .  Ciepła 17; 15 -471 Białystok  

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 

       Białystok dn. 10.01.2017 r. 

 

Znak sprawy: 11/BOCIAN2/2017 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 

085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach 

Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 

NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu 

Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na 

wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania C.3. Zakup specjalistycznego samochodu 

terenowego z podnośnikiem, pod nazwą: 

 

Dostawa pojazdu specjalnego z napędem 4x4 z zamontowanym podnośnikiem koszowym 

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez 

PTOP, stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) w zakresie wnoszenia, zwrotu i zatrzymania wadium a także skutków 

niewniesienia lub nieprawidłowego wniesienia wadium. 

 
  

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowego pojazdu 
specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym, tj. samochodu do zabudowy wraz z 
podnośnikiem koszowym, o parametrach technicznych określonych w pkt 1.8. 

1.2. Dostarczony pojazd specjalny z zamontowanym podnośnikiem koszowym, o którym mowa w 
pkt. 1.1. musi spełniać wymagania przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospo-
litej Polskiej w zakresie dopuszczenia tego typu pojazdów do ruchu drogowego oraz odpo-
wiadać wymogom zawartym w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 
grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022) oraz ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 
czerwca 1997r. (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137).  

1.3. Wykonawca wraz z dostarczonym pojazdem ma obowiązek dostarczyć całą dokumentację w 
języku polskim, która obejmuje:  

1) Dokumentację techniczno-ruchową pojazdu;  
2) Parametry techniczne pojazdu;  
3) Instrukcje obsługi i konserwacji pojazdu i urządzeń towarzyszących; 
4) Książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu; 

mailto:sekretariat@ptop.org.pl


  „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” 

LIFEciconiaPL  LIFE15 NAT/PL/000728 

 

2 

 

5) Książkę przeglądów serwisowych z harmonogram przeglądów okresowych wymaganych 
przez wykonawcę i przepisy obowiązującego w tej materii prawa;  

6) Katalog standardowych czasów napraw;  
7)  Świadectwo homologacji;  
8) Deklarację zgodności WE (oznakowanie CE), lub inne równoważne,  
9) Komplet dokumentów umożliwiających dokonanie rejestracji pierwszemu właścicielowi; 
10) Decyzję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji wraz 

z księgą rewizyjną z UDT, uzyskaną na podstawie stosownego upoważnienia Zamawiającego.  
1.4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego na terenie Białegostoku na swój koszt i odpowiedzialność. 
1.5. Ubezpieczenie na czas transportu i odbioru zapewni Wykonawca na koszt własny.  
1.6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia, tj. pojazd 

specjalny z zamontowanym podnośnikiem koszowym na okres co najmniej 24 miesięcy bez 
limitu kilometrów (na pracę pojazdu i na zamontowany na nim podnośnik). Jeżeli wykonawca 
oferuje okres gwarancji dłuższy niż minimalny wymagany okres gwarancji , winien zaofero-
wany okres gwarancji wpisać do Formularza oferty wg Załącznika nr 1. Zaoferowanie dłuższe-
go okresu gwarancji niż minimalny, skutkować będzie przyznaniem punktów w kryterium 
oceny ofert Okres gwarancji, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9 Zapytania.  

1.7. Wykonawca zobowiązany jest w cenie przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia szkolenia 
z zakresu obsługi technicznej i eksploatacji dostarczonego pojazdu specjalnego z zamonto-
wanym podnośnikiem koszowym na terenie Białegostoku dla dwóch osób wskazanych przez 
Zamawiającego.  

1.8. Wymagane parametry pojazdu: 
1) kabina pojedyncza, 

2) dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3,5 t (warunek niezbędny w celu 

kierowania pojazdem przez osoby posiadające prawo jazdy kat. B), 

3) napęd 4x4, 

4) blokada mechanizmu różnicowego, 

5) silnik wysokoprężny z turbosprężarką o mocy min. 160 KM, zgodny z normą EURO 6, 

6) niezależne ogrzewanie postojowe oraz klimatyzacja automatyczna, 

7) radio, 

8) dwa zakresy pracy skrzyni biegów: drogowy i terenowy, 

9) elektryczne szyby, 

10) minimalny prześwit 200 mm, 

11) pełnowymiarowe koło zapasowe, 

12) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, 

13) zbiornik paliwa co najmniej 90 litrów, 

14) emisji CO2 nie więcej niż 250 g/km, 

15) średnie zużycie energii nie większe niż 3,5 MJ/km 

Zużycie energii Wykonawca winien obliczyć w oparciu o dane podane w ofercie, a dotyczące 
średniego zużycia paliwa na 100 km. Zużycie energii oblicza się w MJ/km jako iloczyn średniego 
zużycia paliwa i wartości energetycznej paliwa określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 w sprawie innych niż cena obowiązkowych 
kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 
r. Nr 96 poz. 559). Wartość energetyczna oleju napędowego zgodnie z przywołanym 
rozporządzeniem wynosi 36 MJ (megadżul)/l. 
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1.9. Wymagane parametry fabrycznie nowego podnośnika koszowego:  
1) wysięgnik teleskopowy, 

2) kolumna obrotowa (360°), 

3) min. wysokość robocza 15 m 

4) min. wysięg boczny 5 m, 

5) min. udźwig 200 kg, 

6) skrzynie na wyposażenie,  

7) sterowanie proporcjonalne z dwóch stanowisk, 

8) podpory rozstawiane hydraulicznie, 

9) układ sterowania awaryjnego, 

10) kosz wykonany z tworzyw sztucznych, dopuszczony do pracy pod napięciem, 

11) podpory rozstawiane hydraulicznie, 

12) układ sterowania awaryjnego, 

13) napęd pompy hydraulicznej z silnika pojazdu. 

1.10. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy 

pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają 

parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 

złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach 

technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeśli przedmiot zamówienia opisany jest za 

pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne.  

1.11. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub 

lepszych parametrach technicznych od wymienionych w Zapytaniu. W takim przypadku 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że 

urządzenie są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Nazwa i kod CPV: 42415100-9 pojazdy z podnośnikami, 

2. Termin realizacji zamówienia: 

Dostawa pojazdu specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym – 90 dni od podpisania 

umowy. 

  

3. Warunki realizacji zamówienia: 

Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji zamówienia zostały opisane w załączniku nr 2 – 

wzorze umowy. Wykonawca doliczy do ceny oferty koszt przeglądów serwisowych w okresie 

gwarancji dla pojazdu specjalnego i dla podnośnika koszowego, przy czym wyszczególni je w 

formularzu oferty. Cena za przeglądy będzie uiszczana przez Zamawiającego po wykonaniu danego 

przeglądu, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. 

 

Zamawiający informuje, że planowany roczny przebieg samochodu nie przekroczy 10 000 km, a praca 

podnośnikiem nie przekroczy rocznie 500 roboczogodzin.  
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4. Opis wymogów stawianych Wykonawcy:  

4.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 

2014/24/UE tj.: 

a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z 

następujących czynów: 

- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji 

ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania 

przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42); 

- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji 

urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 

195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa 

Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze 

prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie 

krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy; 

- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów 

finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48); 

- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, 

zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW 

(Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 

22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa 

lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej; 

- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z 

systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 

25.11.2005, s. 15); 

- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego 

procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1); 

b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na 

ubezpieczenie społeczne. 

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym 

na lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania. 

4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

zdolności technicznej lub zawodowej, tj. posiadają wiedzę i doświadczenie  w dostawie 

pojazdów specjalnych z zamontowanymi podnośnikami koszowymi, w celu potwierdzenia 

warunku, Wykonawca składa oświadczenie zawarte we wzorze Formularza oferty. 

4.3. W celu potwierdzenia, że oferowany pojazd i podnośnik spełniają wymagania 

Zamawiającego, Wykonawca przedstawi opis parametrów technicznych oferowanego 

pojazdu specjalnego i zamontowanego na im podnośnika koszowego, wg wzoru – 

załącznik nr 4.  
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1) W przypadku gdy oferowane parametry będą niższe niż wymagane, oferta zostanie 

odrzucona jako niezgodna z wymaganiami Zapytania.  

2) W przypadku niewskazania któregoś z parametrów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

złożenia wyjaśnień. 

3) W przypadku niezłożenia w ofercie dokumentu zawierającego opis parametrów technicznych 

oferowanego pojazdu specjalnego i zamontowanego na im podnośnika koszowego 

Zamawiający wezwie do złożenia opisu. 

5. Wymagania dotyczące wadium: 

5.1. Wysokość wadium. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 10.000,00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł). 

5.2. Forma wadium. 

1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia wszystkich współwykonawców lub lidera Konsorcjum, jeżeli 

jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu współwykonawców beneficjenta 

gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 

 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów lub 

oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu lub dokumentów 

potwierdzających, że oferowane dostawy/usługi spełniają wymagania przetargu, lub 

pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, lub 

 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
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f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 

g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; 

i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy 

niż okres związania ofertą. 

 

5.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. w Białymstoku 08 1240 5211 1111 0000 4921 4273, z 

oznaczeniem przetargu, którego wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie 

przelewu. 

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadialnego 

należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, 15-471 Białystok, w sposób umożliwiający 

jego zwrot, tj. np. w osobnej kopercie oznaczonej danymi  Wykonawcy i tytułem postępowania. 

Zaleca się załączenie w ofercie kopii tego dokumentu. 

 

5.4. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

 

5.5. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp, który 

w tym postępowaniu będzie miał odpowiednie zastosowanie. 

5.6. Utrata wadium. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn  

leżących po stronie wykonawcy. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na                   

wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie uzupełnił dokumentów lub oświadczeń, 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu lub dokumentów potwierdzających, 

że oferowane dostawy/usługi spełniają wymagania przetargu, lub pełnomocnictw, chyba że 

udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy pełnomocnictw, co 

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

6. Sposób przygotowania oferty:  
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6.1. Podana w Ofercie cena musi być wyrażona kwotowo w złotych polskich. Cena musi 

uwzględniać wszystkie wymagania przetargu: należy wycenić koszt dostawy fabrycznie 

nowych: pojazdu specjalnego wraz z zamontowanym podnośnikiem koszowym, koszt 

obowiązkowych przeglądów serwisowych pojazdu i podnośnika w okresie udzielonej 

gwarancji jakości oraz pozostałe wymagania wynikające z wzoru umowy. Koszty 

dopuszczonych przez producenta pojazdu i podnośnika koszowego materiałów 

eksploatacyjnych użytych do przeprowadzenia przeglądów serwisowych mają być wliczone 

w cenę przeglądów. Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. Obliczona przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszelkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami opłaty i 

podatki. 

6.2. Dokumenty składające się na ofertę Wykonawcy: 

1) Formularz oferty, 

2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z wymogami pkt. 4.1. (zawarte we 

wzorze Formularza oferty), 

3) oświadczenie o spełnianiu warunku zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z 

wymogami pkt 4.2. (zawarte we wzorze Formularza oferty), 

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z 

innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie – w przypadku oferty złożonej w formie 

pisemnej – oferta złożona drogą elektroniczną – oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia 

poświadczona notarialnie będzie skanem lub fotokopią przekazaną wraz z pozostałymi 

dokumentami składającymi się na ofertę. 

5) Opis parametrów oferowanego pojazdu specjalnego i zamontowanego podnośnika 

koszowego, wg wzoru zawartego w załączniku nr 4. 

 

7. Forma złożenia oferty: 

1) w formie pisemnej, na adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w zamkniętej 

kopercie, opisanej: OFERTA na „Dostawa pojazdu specjalnego z napędem 4x4z 

zamontowanym podnośnikiem koszowym”, bądź  

2) drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: azbyryt@ptop.org.pl. Wiadomość 

elektroniczna w tytule powinna być opisana: OFERTA na „Dostawa pojazdu specjalnego z 

napędem 4x4 z zamontowanym podnośnikiem koszowym”. 

7.1. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem 

upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania 

ofertowego. 

7.2. Oferty, niezależnie w jakiej formie zostaną złożone, będą otwarte w dniu i godzinie 

wyznaczonych na otwarcie ofert. Oferty w formie elektronicznej muszą znaleźć się na 

skrzynce Zamawiającego najpóźniej w dacie i godzinie wyznaczonej na składanie ofert. 
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7.3.  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie 

powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie. Otwarcie ofert jest jawne. 

7.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert pod kątem zaoferowania rażąco niskiej 

ceny, na zasadach opisanych w Regulaminu postępowań o zamówienia prowadzone przez 

PTOP.  

7.5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

7.6. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego. 

7.7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po 

otwarciu ofert, przed zawarciem umowy. 

7.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego oraz Regulaminu postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP. 

 

8. Termin składania ofert  

8.1. Oferty należy złożyć do dnia 25.01.2017 r. godzina 15:00, na adres: Sekretariat PTOP, ul. 

Ciepła 17, 15-471 Białystok, bądź do upływu powyższego terminu drogą elektroniczną w 

formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

skanu/fotokopii oferty, na adres e-mail: azbyryt@ptop.org.pl, 

8.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dnia 25.01.2017 r. o godzinie 15:10. 

8.3. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Adam Zbyryt – tel. 085 664 22 55, e-

mail: azbyryt@ptop.org.pl.  

9. Kryteria oceny ofert: 

9.1. Cena brutto (C) za realizację całego zamówienia – waga 60%; 

Sposób obliczenia wagi w kryterium „Cena”: (cena najniższa ÷ cena oferowana) × 60 pkt 

Za kryterium ceny wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

 

9.2. Punkty za kryterium gwarancja jakości (G) zostaną przyznane wg następujących zasad: 

1) oferta z minimalnym okresem gwarancji jakości wynoszącym 24 miesiące bez limitu 

kilometrów, na pojazd specjalny i na zamontowany podnośnik koszowy – otrzyma 0 pkt,  

2) oferta z okresem gwarancji jakości wynoszącym 36 miesięcy bez limitu kilometrów, na pojazd 

specjalny i na zamontowany podnośnik koszowy – otrzyma 20 pkt,  

3) oferta z okresem gwarancji jakości wynoszącym 48 miesięcy bez limitu kilometrów, na pojazd 

specjalny i na zamontowany podnośnik koszowy – otrzyma 40 pkt.  

1 pkt = 1%. 

9.3. Uwaga: MINIMALNA wymagana przez Zamawiającego gwarancja jakości na pojazd specjalny 

i na zamontowany podnośnik koszowy wynosi 24 miesiące.  

1) W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany 24 miesięczny okres 

gwarancji jakości, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.  

2) W przypadku nie wpisania oferowanego okresu gwarancji jakości do Formularza Ofertowego 

Zamawiający przyjmie, że jest on równy minimalnemu okresowi gwarancji, tj. wynosi 24 

miesiące.  
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3) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji z przedziału między 24 a 36 miesięcy, lub między 

36 a 48 miesięcy – do oceny ofert zostaną przyjęte dolne granice tych przedziałów. 

4) MAKSYMALNA gwarancja jakości na pojazd specjalny i na zamontowany podnośnik koszowy, 

uwzględniona do oceny ofert wynosi 48 miesięcy bez limitu kilometrów. Jeżeli Wykonawca 

zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 48 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty 

okres 48 miesięcy.  

9.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie największą ilość punktów 

obliczonych na podstawie wzoru: K = C + G gdzie: K – ogólna liczba punktów otrzymana 

przez Wykonawcę, maksimum 100 punktów C - wartość punktowa kryterium „cena”, 

maksimum 60 punktów, G - punkty za kryterium gwarancja jakości, maksimum 40 punktów. 

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą 

liczbę punktów K za realizację Zamówienia, zgodnie z powyższym wzorem. Maksymalna 

ilość punktów jaka może zdobyć Wykonawca uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert 

wynosi 100 punktów.  

9.5. Jeżeli nie można wybrać Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej Ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny Ofert, Zamawiający spośród tych 

Ofert wybiera Ofertę z niższą ceną. 

 

10. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 

określonych w niniejszym Zapytaniu, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, zarówno przed jak i po 

otwarciu ofert. 

 

Spis załączników: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunku doświadczenia, 

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

3. Załącznik nr 3 - Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP 

4. Załącznik nr 4 – Opis parametrów technicznych oferowanego pojazdu specjalnego i 

zamontowanego na im podnośnika koszowego. 

  

 

Zatwierdzam: 

 


