
Zapytanie ofertowe 

prowadzone na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego o wartości poniżej 

130.000,00 zł netto, to jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.). 

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie  zaprasza do składania ofert na: 

zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby Okręgowego Ośrodka 

Wychowawczego w Witkowie. 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego lub 

wskazanie punktu odbioru pojazdu zlokalizowanego na terenie województwa 

wielkopolskiego. 

W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze Szczegółowym 

Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wzorem umowy. 

Wykonawca pragnący złożyć ofertę składa ją na udostępnionym (w wersji edytowalnej) 

Formularzu ofertowym. Formularz ofertowy należy przesłać na adres poczty elektronicznej 

wskazany poniżej. 

Wykonawca składa ofertę w formie dokumentowej – skan formularza ofertowego podpisany 

podpisem własnoręcznym przesłany na adres poczty elektronicznej wskazany poniżej. 

Wykonawca może złożyć ofertę w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej wskazany poniżej. 

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do przesłania katalogu (karty produktowej) 

zaoferowanego samochodu. 

Wykonawca poza wypełnionym formularzem ofertowym składa również:  

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej w celu potwierdzenia, że osoba działająca w 

imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 

2) wypełniony opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) . 

Zamawiający informuje, że kryteriami jakimi będzie się kierował są kryterium „ceny”, 

kryterium „czas dostawy pojazdu” oraz kryterium „udzielona gwarancja”. 

Kryterium „cena” – wartość 85 pkt. 

Formuła obliczeniowa: (najniższa zaproponowana cena brutto / cena oferty badanej) x 85 

Kryterium „czas dostawy pojazdu” – wartość punktowa 5 pkt. 

Formuła obliczeniowa: 

dostawa do 9 grudnia 2022 r. – 3 pkt; 



dostawa do  16 grudnia 2022 r. – 2 pkt; 

dostawa do 23 grudnia 2022 r. – 0 pkt. 

Wykonawca nie może zaoferować terminu dostawy dłuższego niż 23 grudnia 2022 r. W tym 

przypadku oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że nie jest możliwe przedłużenie terminu dostawy 

samochodu w żadnych okolicznościach, nie wyłączając zdarzeń losowych, klęsk 

żywiołowych, itp. 

Zamawiający dopuszcza odbiór pojazdu z punktu lub salonu zlokalizowanego na terenie 

województwa wielkopolskiego. 

Wykonawca w formularzu ofertowym określi miejsce odbioru pojazdu lub wskaże, że 

dostarczy samochód bezpośrednio do siedziby Zamawiającego. 

Kryterium „udzielona gwarancja” – wartość punktowa 10 pkt. 

Formuła obliczeniowa: 

1. gwarancja na elementy mechaniczne 24 miesiące – 0 pkt; 

gwarancja na elementy mechaniczne 36 miesięcy – 2 pkt; 

gwarancja na elementy mechaniczne 48 miesięcy – 3 pkt; 

2. gwarancja na powłokę lakierniczą do 36 miesięcy – 0 pkt; 

gwarancja na powłokę lakierniczą 48 miesięcy – 2 pkt; 

gwarancja na powłokę lakierniczą 60 miesięcy – 3 pkt; 

3. gwarancja na perforację nadwozia 96 miesięcy – 0 pkt; 

gwarancja na perforację nadwozia 108 miesięcy – 2 pkt; 

gwarancja na perforację nadwozia 120 miesięcy – 4 pkt. 

Ponadto Zamawiający sprawdzi w ogólnodostępnych bazach danych zaproponowany przez 

Wykonawcę samochód pod względem funkcjonalności i wyposażenia oraz jego przydatności 

dla Zamawiającego. 

Oferty należy składać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@witkowo.oow.gov.pl  

Oferty nie będą przyjmowane w postaci papierowej. 

Termin składania ofert Zamawiający określa na dzień 26 październik 2022 r. Oferty można 

składać do końca dnia wskazanego w zdaniu poprzedzającym. 

Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
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W terminie do 3 dni roboczych od ostatecznego terminu składania ofert Zamawiający na 

stronie internetowej przedstawi tabelaryczne zestawienie zawierające informacje o nazwach 

albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały złożone oraz 

cenach zawartych w ofertach. 

Umowa zostanie podpisana w terminie do 30 dni roboczych od ostatecznego terminu 

składania ofert. 

Zamawiający zastrzega, że może odstąpić od wyboru oferty najkorzystniejszej oraz od 

podpisania umowy. 

 

 

Witkowo, 19.10.2022 r.  


