
ZAPYTANIE OFERTOWE NR DDS.042.001.2021 

Z DNIA 05.08.2021 

Dzienny Dom „Senior+” w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: 

Zakup 9 osobowego samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim do Dziennego Domu Senior+ przy 
ul. Cichej 1 w Pyskowicach w ramach projektu „MOBILNY SENIOR W PYSKOWICACH” 
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach obszaru D programu pn. „Program wyrównywania różnic 
między regionami III”   

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa zamawiającego: Dzienny Dom Senior+ 

Adres zamawiającego: ul. Cicha 1, 44-120 Pyskowice 

Numer telefonu: (+48) 32 724 54 79 

Adres poczty elektronicznej: biuro@dds-pyskowice.pl 

Adres strony internetowej: www.dds-pyskowice.pl  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
zapytania ofertowego w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129, tekst jednolity)  

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartości 
kwoty 130 000,00 zł netto.  

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 9 osobowego samochodu osobowego 
dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku 
inwalidzkim do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Cichej 1 w ramach projektu 
„MOBILNY SENIOR W PYSKOWICACH” współfinansowanego ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D programu pn. 
„Program wyrównywania różnic między regionami III” 

2. Główny kod CPV: 34110000-1 – Samochody osobowe 

3. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy 
przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych 
na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), 
wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2015 poz. 
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305 z późn. zm.) jak również warunki przewidziane w przepisach prawa 
Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę samochodu o następującej specyfikacji technicznej: 
Lp. Specyfikacja techniczna  

1 Samochód fabrycznie nowy przystosowany do przewozu 9 osób 
(8+1) niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na 
wózku inwalidzkim. Homologacja do przewozu osób 
niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim 

X 

2 Samochód musi być sprawny technicznie oraz musi spełniać 
wymogi dotyczące polskich przepisów o ruchu drogowym (Dz.U. z 
2018r. poz. 1990, z późn. zm) 

X 

3 Pojemność silnika: minimum 1950 cm3  X 

4 Moc silnika: minimum 125 KM X 

5 Typ skrzyni biegów: manualna, minimum 6 biegowa X 

6 Typ silnika: diesel X 

7 Zbiornik paliwa: minimum 60L  X 

8 Lakier metalizowany: do wyboru minimum 3 kolory X 

9 Układ klimatyzacji z przodu i z tyłu (dla drugiego i trzeciego rzędu 
– dodatkowa nagrzewnica) 

X 

10 Przyciemniane szyby tylne i boczne X 

11 System kontroli pasa ruchu X 

12 System kontroli martwego pola X 

13 Światła przeciwmgłowe X 

14 Czujnik światła i deszczu X 

15 Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i 
podłokietnikiem 

X 

16 Kierownica multifunkcyjna X 

17 Lusterka boczne ogrzewane i sterowane oraz składane 
elektrycznie 

X 

18 Podłokietniki w części tylnej (opcjonalnie)  X 

19 Czujniki parkowania (przód, tył, boki)  X 

20 Kamera cofania  X 

21 Obręcze kół ze stopów lekkich: minimum 16” X 

22 Drzwi lewe odsuwane, przeszklone  X 

23 Komputer pokładowy  X 

24 Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym  X 

25 Systemy: ABS oraz wspomagania nagłego hamowania X 

26 Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera X 

27 Pełnowymiarowe koło zapasowe X 

25 Gwarancja mechaniczna: minimum 2 lata 
Gwarancja na lakier: minimum 2 lata 
Gwarancja na perforację nadwozia: minimum 10 lat 
Gwarancja na zabudowę do przewozu osób niepełnosprawnych: 
minimum 2 lata 

X 

26 Adaptacja do przewozu osób niepełnosprawnych: 
- szyny do przewozu os. niepełnosprawnej 
- pasy do mocowania osoby niepełnosprawnej 
- pasy do mocowania wózka osoby niepełnosprawnej 
- najazd umożliwiający wprowadzenie osoby niepełnosprawnej,  
- światła koloru pomarańczowego w tylnej części dachowej 
pojazdu 
- uchwyty ułatwiające wsiadanie 
- oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami dotyczącymi 
przewozu osób niepełnosprawnych 

X 

 



IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 18 tygodni od dnia podpisania umowy, nie 
później niż do dnia 17.12.2021r. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione 
warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: 

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za 
spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu według wzoru – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za 
spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu według wzoru – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za 
spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu według wzoru – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 

• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 

VI. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielone 
podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 



• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia tj. powiązań osobowych i/lub 
kapitałowych, Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 

• oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych z 
Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).  

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wnioski i zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie lub drogą elektroniczną 

2. Adres e-mail Zamawiającego: biuro@dds-pyskowice.pl 

3. Adres Zamawiającego: Dzienny Dom Senior+ w Pyskowicach, ul. Cicha 1, 44-120 
Pyskowice 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca składają korespondencję drogą elektroniczną, 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Osoby upoważnione do kontaktu w Wykonawcami:  

Kamil Wójcik, tel. (+48) 32 724 54 79  

6. Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego do pobrania ze strony internetowej 
Zamawiającego: www.dds-pyskowice.pl lub w siedzibie Zamawiającego. 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 
czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty. Osoba upoważniona do złożenia oferty powinna podpisać się w sposób 
czytelny lub uwiarygodnić podpis pieczątką imienną. 
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3. Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, powinna zostać opatrzona 
pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez Wykonawcę. 

4. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT). 

5. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz 
zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres 
i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy. 

6. Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dołączonych dokumentów, należy 
dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie 
poświadczoną kopię. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub elektronicznie na 
załączonym druku wraz z kompletem wymaganych załączników.  

9. Oferta w formie pisemnej musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonej kopercie 
opatrzonej opisem:. 

Oferta na zakup 9 osobowego samochodu osobowego dostosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim do Dziennego Domu 
Senior+ przy ul. Cichej 1 w Pyskowicach w ramach projektu „MOBILNY SENIOR W 
PYSKOWICACH” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D programu pn. „Program 
wyrównywania różnic między regionami III” 

10. Oferta w formie elektronicznej musi zostać przesłana na adres email Zamawiającego 
z opisem w temacie:  

Oferta na zakup 9 osobowego samochodu osobowego dostosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim do Dziennego Domu 
Senior+ przy ul. Cichej 1 w Pyskowicach w ramach projektu „MOBILNY SENIOR W 
PYSKOWICACH” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D programu pn. „Program 
wyrównywania różnic między regionami III” 

X. KRYTERIUM OCENY OFERT – CENA 100  

Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący 
sposób: 

 

N 

IP =     ----- x A 

B 

 



gdzie poszczególne litery oznaczają: 

IP – ilość punktów, 

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych 

ofert, 

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 

A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 100 pkt 

XI . MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Dzienny Dom 
Senior+ przy ul. Cichej 1 w Pyskowicach, do godz. 9:00 w dniu 
13.08.2021r. Decydująca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie 
data nadania oferty pocztą, czy kurierem. 

2. Ofertę w formie elektronicznej (skan dokumentów w formacie PDF) należy przesłać 
na adres email zamawiającego (biuro@dds-pyskowice.pl) do godziny 9:00 w dniu 
13.08.2021r. Decydująca jest data wpływu oferty na skrzynkę pocztową 
Zamawiającego 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERTY 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym 
zapytaniu ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszystkie koszty niezbędne 
dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić 
inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez 
Wykonawcę. 

2. Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez 
Wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego (formularz ofertowy), 
stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

3. Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie. 

4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawców, którzy 
złożyli ofertę oraz opublikuje informację na stronie internetowej Dziennego Domu 
Senior+ w Pyskowicach.  

 

 

 



XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH 

1. Istotne dla stron postanowienia przedstawia Wzór umowy (załącznik nr 4 do 
zapytania ofertowego). 

XV. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Adres poczty elektronicznej: biuro@dds-pyskowice.pl 

Adres strony internetowej: www.dds-pyskowice.pl 
 

XVI. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI  

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych z 

Zamawiającym 

3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy  

4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy  
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