
Zapytanie ofertowe 

Zamawiający: Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent” w Katowicach  

Dotyczy: Postępowania na zakup samochodu do przewozu 9 osób, w tym 8 niepełnosprawnych uczestników WTZ „Akcent”  
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Katowice, dnia 05/11/2019 
 

 

 

Zapytanie ofertowe 
 

 

 

1.   Informacje ogólne 
 

1.1. Zamawiającym jest Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych „Akcent” z siedzibą w Katowicach przy ul. Rataja 14,  

40-837 Katowice, tel. (32) 204 50 96, KRS: 0000011254, NIP: 6340034142, 

REGON: 271975421. 

1.2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: art. 4  

pkt 8 ustawy Pzp). 

1.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

 

2.   Przedmiot zamówienia 
 

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu przystosowanego do przewozu 

9 osób – w tym 8 niepełnosprawnych uczestników prowadzonego przez 

Zamawiającego Warsztatu Terapii Zajęciowej „Akcent” w Katowicach przy 

ul. Rataja 14, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.  

2.2. Wartość netto oferowanego pojazdu nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro, to jest na dzień sporządzenia Zapytania 

kwoty 129 351 zł. 

2.3. Oferowany pojazd spełnia opisane poniżej parametry techniczne oraz posiada 

wymagane wyposażenie: 

 –  rok produkcji: 2019 

 –  pojemność silnika: powyżej 2 000 cm
3
 

–  moc silnika: minimum 125 KM 

–  gwarancja na pojazd: co najmniej 2 lata 

–  gwarancja na lakier: minimum 3 lata 

–  gwarancja antykorozyjna:  minimum 6 lat 

–  rozstaw osi: minimum 4 300 mm 

–  długość całkowita pojazdu:  minimum 6 300 mm 

–  wysokość całkowita: minimum 2 400 mm 

–  minimalna wysokość w przedziale pasażerskim:  1 800 mm 

–  radio fabryczne z wbudowanym zestawem głośnomówiącym  

–  elektryczne szyby przednie 

–  lusterka elektrycznie sterowane i podgrzewane 

–  centralny zamek 

–  norma emisji spalin: EURO 6 
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3.   Warunki udziału w Postępowaniu 
 

Ofertę w Postępowaniu może złożyć Wykonawca, który:  

3.1. Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień; 

Zamawiający nie określa warunku postępowania w ww. zakresie. 

3.2. Posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

Zamawiający nie określa warunku postępowania w ww. zakresie.  

3.3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia; 

Zamawiający nie określa warunku postępowania w ww. zakresie.  

 

 

4.   Warunki realizacji zamówienia 
 

4.1. Termin i miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca dostarczy przedmiot 

zamówienia w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. na adres Zamawiającego 

w Katowicach przy ul. Rataja 14. 

4.2. Warunki płatności: Płatność za realizację przedmiotu Umowy nastąpi  

w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z podpisanym bez zastrzeżeń 

przez przedstawicieli Stron Protokołem odbioru.  

 

 

5. Kryteria oceny ofert 
 

5.1.  Kryterium ceny: 60% 

5.2.  Kryterium spełnienia parametrów technicznych i wyposażenia: 40%  

 

 

6.   Przygotowanie i składanie ofert 
 

6.1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

6.2.  Oferta powinna odpowiadać treści Zapytania.  

6.3. Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej 

Zamawiającego: akcent@onet.pl lub dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej 

kopercie na adres Zamawiającego: Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabili-

tacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”, ul. Rataja 14, 40-837 Katowice –  

w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. do godziny 12:00 . 

6.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają niezwłocznemu 

zwrotowi Oferentowi, o ile zostały złożone w formie pisemnej.  

6.5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

swoją ofertę. 

mailto:akcent@onet.pl
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6.6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

wnioskowania o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.  

 

 

7. Przebieg postępowania 
 

7.1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia 

Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród  

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  

7.2. Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty 

nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza 

zobowiązania do zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.  

7.3. Zawarcie Umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po usta leniu 

szczegółowych warunków (treści) Umowy.  

7.4. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zawiadamia 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej 

oferty lub o zakończeniu Postępowania bez wyboru żadnej ze złożonych ofert. 

W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wskazuje się co najmniej imię  

i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.  

7.5. Informację, o której mowa w pkt. 7.4 Zamawiający zamieszcza na swojej 

stronie internetowej pod adresem: www.akcent.org.pl  

7.6. Złożenie oferty oznacza zaakceptowanie przez Wykonawcę wymagań 

zawartych w niniejszym Zapytaniu oraz zaakceptowanie ich bez zastrzeżeń.  

7.7. Wszystkie koszty związane z udziałem w Postępowaniu, w tym z przygotowaniem 

i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.   

7.8. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie 

niniejszego Postępowania jest: 

Krzysztof Śnioszek 

Sekretarz Zarządu 

tel. (32) 204 50 96 

tel. kom. 886 648 622 

e-mail: akcent@onet.pl 

godziny kontaktu z Wykonawcami: pon.-pt. od 9:00 do 15:00  

http://www.akcent.org.pl/

