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Myczkowce, 19 czerwca 2018 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/DUO/2018 

dostawa w formie leasingu operacyjnego 

3 fabrycznie nowych samochodów  

w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0086/17-00  

pt. „Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim” 

 

I. Zamawiający:  
 

CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ 
ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów  
tel. (17) 8521658, e-mail:  caritas@caritas.rzeszow.pl  
NIP 8131008957, REGON 040012153 
Strona internetowa Zamawiającego  www.caritas.rzeszow.pl   

  

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania 
odpowiedzi na zapytania Wykonawców:    
Jolanta Szwarc-Burnatowska,  
tel.:  13 46 18 370 w. 37, e-mail: ddp@myczkowce.org.pl  
 

II. Postanowienia ogólne 
 
Niniejsze postępowanie toczy się z zachowaniem zasady konkurencyjności, w trybie 
zapytania ofertowego. 
 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, zaprasza do złożenia oferty 

na dostawę w formie leasingu operacyjnego, 3 fabrycznie nowych samochodów, do 

wykorzystania w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0086/17-00 pt. „Domowe Usługi 

Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja 

społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie Dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

 

1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:  
 

a) Upublicznienie w bazie konkurencyjności. 
b) upublicznienie na stronie internetowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej 

www.caritas.rzeszow.pl, www.myczkowce.org.pl  
c) dostarczenie do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. 

  

http://www.myczkowce.org.pl/
mailto:caritas@caritas.rzeszow.pl
http://www.caritas.rzeszow.pl/
mailto:ddp@myczkowce.org.pl
http://www.caritas.rzeszow.pl/
http://www.myczkowce.org.pl/
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2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania 
ofertowego oraz unieważnienia postępowania ofertowego.   

3. Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.  
2. Nazwa zamówienia: dostawa w formie leasingu operacyjnego, 3 fabrycznie nowych 

samochodów, do wykorzystania w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0086/17-00 
pt. „Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim”, realizowanym przez 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej. 

3. Wspólny słownik zamówień: CPV 66114000-2 – usługi leasingu finansowego. 
4. Zamawiający poszukuje dostawcy/dostawców w formie leasingu operacyjnego 

następujących pojazdów: 
 

Zadanie 1: Leasing pojazdów osobowych – 1 szt. 
Wymagania minimalne: 

Wymagania dotyczące samochodu: 
Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne: 
- Samochód fabrycznie nowy z roku produkcji 2017 lub 2018 
- samochód 5 osobowy 
- samochód w segmencie C 
- nadwozie typu kombi lub hatchback 
- lakier metalik lub pastelowy 
- silnik benzynowy o pojemności skokowej od 1400 do 1600 ccm, 16V 
- norma emisji spalin – Euro6 
- zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim / l / 100 km / - do 4,4 l 
- zużycie paliwa w cyklu mieszanym / l / 100 km / - do 5,7 l 
- zużycie paliwa w cyklu miejskim / l / 100 km / - do 7,7 l 
- moc silnika /kM/ - od 95 kM 
- skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa 
- wysokość nie mniej niż /mm/ - 1514 
- szerokość nie mniej niż /mm/ - 1792 
- długość nie mniej niż /mm/ - 4300 
- rozstaw osi nie mniej niż /mm/ - 2638 
- cena maksymalna brutto do 53 000 zł 
Wymagane wyposażenie: 
- ABS 
- ESC 
- poduszka powietrzna kierowcy 
- poduszka powietrzna pasażera 
- światła do jazdy dziennej 
- centralny zamek sterowany pilotem - fabryczny 

http://www.myczkowce.org.pl/


 
 

 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 18, 35-006 Rzeszów,  
Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach, Myczkowce 10 A, 38-623 Uherce 

Mineralne, tel. +48134618370 w.37, www.myczkowce.org.pl  
 

Strona | 3 

- czujnik temperatury zewnętrznej 
- dzielona tylna klapa 
- klimatyzacja 
- elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne 
- fotel kierowcy z regulacją wysokości 
- lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane 
- kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach 
- elektryczne wspomaganie kierownicy 
- system monitorowania ciśnienia w ogumieniu 
- radio fabryczne z portem USB, AUX, min. 4 głośniki 
- zestaw do naprawy opon ze sprężarką 
- koła o rozmiarze min. 195/65 R15 
 
Wymagania dotyczące serwisu pojazdu: 
Zamawiający wymaga, aby autoryzowany serwis producenta zaoferowanej przez 
Dostawcę marki pojazdu znajdował się w odległości do 150 km od Myczkowiec (woj. 
podkarpackie). 
Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet dokumentów: 
kserokopię karty pojazdu, kartę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych, 
instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu 
(kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzoną w języku 
polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy CEE EURO 6, dowód 
rejestracyjny, 2 komplety kluczyków). 
Parametry leasingu operacyjnego: 
- waluta leasingu w PLN, 
- okres leasingu 30 miesięcy, 
- raty leasingu równe, 
- prawo opcji wykupu pojazdu z wpłatą początkową do 5%, 
- kwota wykupu 1% wartości netto przedmiotu leasingu + podatek VAT (po wpłacie 
której prawo własności leasingu przechodzi na Zamawiającego), 
- raty leasingowe zawierają w sobie wszelkie składniki cenotwórcze, w tym: podatki, 
opłaty leasingowe, koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu 
leasingu. Poza ratami Zamawiający poniesie jedynie koszty pierwszej rejestracji. 

 

Zadanie 2: Leasing pojazdów osobowych – 2 szt. 
 

Wymagania dotyczące samochodu: 
Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne: 
- Samochód fabrycznie nowy z roku produkcji 2017 lub 2018 
- samochód 5 osobowy 
- samochód w segmencie B lub C 
- nadwozie typu hatchback 5 drz. 
- lakier metalik lub pastelowy 
- silnik benzynowy o pojemności skokowej od 1300 do 1600 ccm, 16V 

http://www.myczkowce.org.pl/
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- norma emisji spalin – Euro6 
- zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim / l / 100 km / - do 5 l 
- zużycie paliwa w cyklu mieszanym / l / 100 km / - do 6,1 l 
- zużycie paliwa w cyklu miejskim / l / 100 km / - do 8,1 l 
- moc silnika /kM/ - od 95 kM 
- skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa, 
- wysokość nie mniej niż /mm/ - 1658 
- szerokość nie mniej niż /mm/ - 1784 
- długość nie mniej niż /mm/ - 4242 
- rozstaw nie mniej niż /mm/ - 2612 
- cena maksymalna brutto do 53 000 zł 
Wymagane wyposażenie: 
- ABS 
- ESP 
- poduszka powietrzna kierowcy 
- poduszka powietrzna pasażera 
- poduszki powietrzne kurtynowe 
- światła do jazdy dziennej 
- centralny zamek sterowany pilotem - fabryczny 
- czujnik temperatury zewnętrznej 
- dzielona tylna klapa 
- klimatyzacja 
- elektrycznie sterowane szyby przednie 
- fotel kierowcy z regulacją wysokości 
- lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane 
- kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach 
- wspomaganie kierownicy – elektryczne 
- system monitorowania ciśnienia w ogumieniu 
- radio fabryczne z portem USB, AUX, z 4 głośnikami 
- zestaw do naprawy opon ze sprężarką 
- koła o rozmiarze R15 lub R16 65/195 
Wymagania dotyczące serwisu pojazdu: 
Zamawiający wymaga, aby autoryzowany serwis producenta zaoferowanej przez 
Dostawcę marki pojazdu znajdował się o odległości do 150 km od Myczkowiec (woj. 
podkarpackie). 
Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet dokumentów: 
kserokopię karty pojazdu, kartę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych, 
instrukcję obsługi 
w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (kserokopię 
wyciągu ze świadectwa homologacji pojazdu sporządzoną w języku polskim, 
dokument potwierdzający spełnienie normy CEE EURO 6, dowód rejestracyjny, 2 
komplety kluczyków). 
Parametry leasingu operacyjnego: 
- waluta leasingu PLN, 

http://www.myczkowce.org.pl/
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- okres leasingu 30 miesięcy, 
- raty leasingu równe, 
- prawo opcji wykupu pojazdu z wpłatą początkową do 5%, 
- kwota wykupu 1% wartości netto przedmiotu leasingu + podatek VAT (po wpłacie 
której prawo własności leasingu przechodzi na Zamawiającego), 
- raty leasingowe zawierają w sobie wszelkie składniki cenotwórcze, w tym: podatki, 
opłaty leasingowe, koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu 
leasingu. Poza ratami Zamawiający poniesie jedynie koszty pierwszej rejestracji. 

 

5. Ofertę należy złożyć wskazując cenę jednostkową. 

6. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z 

zamówieniem i dostawą. Koszty transportu do siedziby Zamawiającego pokrywa 

Wykonawca. Przedmiot 

zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę i uruchomiony w miejscu 

wskazanym 

przez Zamawiającego. 

7. Dostawa winna być wykonana w terminie do 02 lipca 2018 r. 

8. Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia był wolny od 

jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Samochody mają być fabrycznie nowe, 

nieużywane, sprawne, tj. powinny znajdować się w stanie umożliwiającym 

bezproblemowe użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia 

musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w 

szczególności realizację uprawnień 

gwarancyjnych. 

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia 

przeprowadził 

instruktaż obsługi podstawowych funkcji samochodów dla osób wskazanych przez 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił kompletną dokumentację 

techniczną przedmiotu zamówienia, dokumentów gwarancyjnych, szczegółowych 

instrukcji obsługi w języku polskim i innych dokumentów jeżeli są wymagane przez 

obowiązujące przepisy prawa. 

11. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania przedmiotu zamówienia 

pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń i dokumentów złożonych 

przez Wykonawcę. 

http://www.myczkowce.org.pl/
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12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności 

wynagrodzenia w przypadku opóźnień, związanych wyłącznie z przekazaniem 

środków finansowych przez instytucję finansującą. W takim przypadku płatność 

nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa 

wyżej Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek 

ustawowych. 

13. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie 

przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających – na warunkach określonych 

niniejszym zapytaniem ofertowym. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 

1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe 

wymogi: 

a) posiadają udokumentowane doświadczenie – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli 

Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych realizowanych co najmniej trzech dostaw, odpowiadających swoim rodzajem 

dostawom stanowiącym przedmiot zapytania (leasing operacyjny pojazdów osobowych), 

na które składana jest przez Wykonawcę oferta. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego 

doświadczenia według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy przedstawionego 

przez Wykonawcę wykazu dostaw, zawierającego informację o przedmiocie dostawy, datach 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz ze wskazaniem 

danych kontaktowych do podmiotów (osób), które potwierdzą na wniosek Zamawiającego 

prawidłowe dokonanie dostawy. Z treści załączonego do oferty Wykonawcy wykazu dostaw 

mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma 

jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. Wykaz wykonanych dostaw Wykonawca 

przedstawia w formularzu ofertowym. 

b) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku braku powiązań 

osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według formuły spełnia/nie spełnia – na 

podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, według wzoru 

załączonego do niniejszego zapytania ofertowego. 

c) udzielą 24-miesięcznej (lub wyższej) gwarancji jakości na dostarczone pojazdy. 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udzielenia wymaganej 

gwarancji na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym. 

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie 

http://www.myczkowce.org.pl/
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lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie 

skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania 

ofertowego. 

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego, należy dołączyć: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

b) W formularzu ofertowym – wykaz dostaw. 

c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 

 

W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może 

żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów, potwierdzających zgodność oświadczeń ze 

stanem faktycznym. 

Zamawiający może również na etapie weryfikowania złożonych ofert zobowiązać podmiot 

składający ofertę do: 

 przedstawienia referencji lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie dostaw, 

 przedstawienia odpowiednich katalogów producenta – w języku polskim lub  

przetłumaczonych z języka obcego, zawierających nazwy własne lub foldery, ulotki 

informacyjne, w czytelny i jasny sposób, potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów 

technicznych i funkcjonalnych, opisanych przez Zamawiającego, w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. Dokumenty należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z 

oryginałem, obić pieczęcią firmową, pieczęcią imienną i podpisem oraz opatrzyć aktualną 

datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdego dokumentu, 

przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego 

upoważniona, która podpisuje ofertę. 

 

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga) 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami 

wyboru: 

– Cena: 80 % 

– Gwarancja: 20 % 

 

http://www.myczkowce.org.pl/
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V. VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny 

oferty: 

Ocena oferty za każde zadanie oddzielnie zostanie obliczona z wykorzystaniem 

następującego wzoru: 

Ocena oferty = A + B, gdzie: A oznacza – Cena, B oznacza – Gwarancja 

Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru: 

najniższa zaproponowana cena brutto za dostawę przedmiotu zamówienia w ramach danego 

zadania / cena badanej oferty brutto za dostawę przedmiotu zamówienia w ramach danego 

zadania) x 80 punktów 

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium w ramach każdego 

zadania wynosi: 80 punktów. 

Ad. B Kryterium Gwarancja zostanie ocenione w następujący sposób: 

a) Jeżeli Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone pojazdy 

osobowe – otrzyma 0 punktów. 

b) Jeżeli Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone pojazdy 

osobowe – otrzyma 10 punktów. 

c) Jeżeli Wykonawca udzieli 48-miesięcznej gwarancji jakości lub wyższej na dostarczone 

pojazdy osobowe – otrzyma 20 punktów. 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 

punktów. 

 

Łączna ocena ofert: 

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium I Cena oraz Kryterium II 

Gwarancja, 

zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty w 

ramach danego zadania. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

w ramach każdego zadania. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość 

punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w 

Kryterium I i II) w ramach danego zadania. 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może 

zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego 

oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.  

VII. Termin realizacji umowy: do 2 lipca 2018 r. 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu 
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ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

2. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 

4. Każdy z Wykonawców może złożyć więcej niż jedną ofertę. 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych na jedno lub więcej zadań. 
6. Ofertę należy złożyć wskazując w załączniku nr 1 cenę/-y jednostkowe netto/brutto za 
dane zadanie/-a. 
7. Oferta musi zawierać Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
(załącznik nr 2).  
 
IX. Tryb przekazania oferty: 
 
Oferta może być przekazana:  

a) osobiście w Biurze Projektu znajdującym się w Ośrodku Wypoczynkowo-
Rehabilitacyjnym w Myczkowcach, Myczkowce 10A,  38-623 Uherce Mineralne  
lub 

b) drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego: Ośrodek Wypoczynkowo-
Rehabilitacyjny w Myczkowcach, Myczkowce 10A,  38-623 Uherce Mineralne. 
lub 

c) w formie elektronicznej, poprzez przesłanie skanów dokumentów podpisanych 
przez osoby upoważnione, na adres: ddp@myczkowce.org.pl  

 
X. Termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia 26.06.2018r. do godziny 14.00. Wpływ oferty do 
Zamawiającego musi nastąpić przed powyższą datą i godziną.  
Pozostałe informacje dotyczące składania ofert dostępne pod numerem telefonu: tel.: +48 
13 46 18 370 w.37 Jolanta Szwarc-Burnatowska lub e-mail: ddp@myczkowce.org.pl  
 
XI. Okres związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert. 
 
XII. Sposób oceny ofert: 

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią 
niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać 
któregokolwiek z wymogów formalnych określonych w punkcie IV, zostanie 
odrzucona (za wyjątkiem powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, których wystąpienie powoduje wykluczenie 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu).   

2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający 
nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują 
żadne roszczenia wobec Zamawiającego.   
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3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najkorzystniejsza cenowo w ramach 
każdego zadania indywidualnie.  

4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku 
postępowania telefonicznie lub mailowo do dnia 27.05.2018r. 

5. Wybrany wykonawca będzie wezwany do podpisania umowy o świadczenie usług 
będących przedmiotem niniejszego zapytania.  

 

XIII. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, 

nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki Cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) 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. 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału  w postępowaniu ofertowym. 
 
XIV. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. 
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności: 
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym 
dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy; 
b) zmiany terminu płatności; 
c) zmiany terminu realizacji umowy; 
d) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT). 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą 
być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, 
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pod rygorem nieważności. 
 
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej 
umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia 
Wymagania dotyczące należytego wykonania Umowy: 
1. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 
a) za niewykonanie dostawy we wskazanym terminie, w wysokości odpowiadającej 10 % 
wartości brutto zamówienia, które nie zostało zrealizowane. 
b) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego przez strony terminu 
wykonania poszczególnych dostaw, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia 
Wykonawcy kary umownej w wysokości odpowiadającej 10 % wartości brutto 
zamówienia, które nie zostało zrealizowane. 
c) w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego lub wadliwego wykonania przedmiotu 
umowy, innego niż określone w pkt a) i b), w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 
należnego za realizację zamówienia, które zostało wykonane wadliwie lub nienależycie, 
d) z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości umowy, 
e) z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości umowy. 
2. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez 
osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wysokość szkody przekroczy 
wysokość kwoty naliczonej kary umownej. 
 
Warunki gwarancji: 
1. Na przedmiot umowy Wykonawca zapewni …….-miesięczną gwarancję producenta 
(zgodnie z ofertą), wliczoną w cenę niniejszej umowy. 
2. Bieg okresu gwarancji jakości wyszczególnionej w ust. 1 rozpoczyna się z dniem podpisania 
protokołu odbioru przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń. 
3. W przypadku naprawy gwarancyjnej, czas trwania gwarancji jakości zostanie 
automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 
4. W okresie gwarancji jakości wszelkie koszty związane z usunięciem wad, usterek oraz 
uszkodzeń przedmiotu umowy, w tym dostarczenie uszkodzonego pojazdu, sprzętu, 
oprogramowania, akcesoriów komputerowych do punktu serwisowego, obciążają podmiot 
świadczący gwarancję. 
5. Gwarancja jakości obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy 
usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji przedmiotu umowy, 
niewynikające z winy Zamawiającego. 
6. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania ujawnionych wad, usterek oraz uszkodzeń 
przedmiotu umowy, w okresie gwarancji za pomocą poczty elektronicznej na adres: ………….. 
lub telefonicznie na numer: ………………, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 
7. Podmiot świadczący gwarancję przystąpi do usunięcia ujawnionych wad, usterek oraz 
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uszkodzeń przedmiotu umowy w terminie do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia, w dni 
robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 
sobót. 
8. Podmiot świadczący gwarancję, w ramach gwarancji jakości, usunie wszelkie usterki, 
ujawnione wady oraz uszkodzenia przedmiotu umowy, najpóźniej w terminie 5 dni 
roboczych, od dnia ich zgłoszenia, co zostanie stwierdzone w raporcie serwisowym 
Wykonawcy. 
9. Naprawy będą dokonywane w miejscu eksploatacji przedmiotu umowy lub w innym 
miejscu; koszty dostarczenia uszkodzonego samochodu do punktu serwisowego oraz 
z punktu serwisowego do miejsca eksploatacji przedmiotu umowy pokrywa podmiot 
świadczący gwarancję. 
10. Podmiot świadczący gwarancję przybywa na miejsce i kontynuuje czynności w ramach 
gwarancji jakości, aż do momentu uzyskania pełnej sprawności. Dopuszczalne jest 
zawieszenie czynności naprawczych, jeśli potrzebne są dodatkowe materiały lub części 
zamienne, jednak praca zostaje wznowiona natychmiast po ich uzyskaniu. 
11. Na potrzeby wykonywania usług w ramach gwarancji jakości, Zamawiający zapewni 
dostęp osobom działającym w imieniu Wykonawcy do przedmiotu umowy. 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy – wzór. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór. 
 
 
Zastępca Dyrektora 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej  

 
Ks. Bogdan Janik 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/DUO/2018 

 

............................................................ 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

.............................................................. 

      PIECZĘĆ FIRMOWA OFERENTA 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

………………….…………………………………………………..….………………………………………..…………………… 

……..…………………………………….……………..……………………………………………….…….…….……………… 

NIP: …………………………………………… 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko): 

……..………………………………………………………………………..….……………………….…………………………….. 

Nr tel.: ............................................................. e-mail: ............................................................. 

Przystępując do zapytania ofertowego nr 1/DUO/2018, na dostawę w formie leasingu 

operacyjnego 3 fabrycznie nowych samochodów w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-

0086/17-00 pt. „Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim”, realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa VIII. Integracja Społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług 

społecznych i zdrowotnych, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.08.03.00-18-

0086/17, oferuję wykonanie poszczególnych zadań – zgodnie ze specyfikacją podaną w pkt. 

III niniejszego zapytania – w poniższych cenach: 

Lp. Nazwa zadania Cena netto za 

całość zadania 

Cena brutto za 

całość zadania 

Zadanie 1 Leasing pojazdów osobowych – 1 szt.   
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Marka i typ pojazdu………………..……… 

………………………………………………..……. 

Zadanie 2 Leasing pojazdów osobowych – 2 szt. 

Marka i typ pojazdu………………..……… 

………………………………………………..……. 

  

 Łącznie za oba zadania (jeśli oferta 

jest składana na dwa zadania) 

  

 

Udzielam/y ……..… -miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone w formie leasingu 

operacyjnego fabrycznie nowe pojazdy osobowe:  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

(wpisać słownie ilość miesięcy, na które zostanie udzielona gwarancja) 

 

Ponadto: 

1. Oferuję/-my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego w przedmiotowym zapytaniu ofertowym. 

2. Spełniam/-y wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu 

oraz zobowiązuję/-emy się do przedstawienia na wezwanie oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnienie tych warunków.  

3. Potwierdzam/-y, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania 

zamówienia (prócz kosztów rejestracji). 

4. Potwierdzam/-y, że zapoznałem/-am/-liśmy się z treścią zapytania ofertowego, 

przyjmujemy warunki w nim zawarte i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

5. Załączamy do oferty pełną specyfikację oferowanego/-nych przez nas samochodu/-ów, 

zawierającą wszystkie wymienione w pkt. III parametry – w dowolnej formie, wraz ze 

zdjęciami. 

6. Oświadczam/-y, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 

7. Oświadczam/-y, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru 

przedłożonego przez Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam/-y, że uważam/-y się za związanego/-ych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w zapytaniu ofertowym. 

9. Załączam/-y wymagane załączniki. 
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....................................................................... 

PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPRAWNIONEJ DO 

SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU 

WYKONAWCY 

 

Przedstawiam/-y następujący wykaz dotychczas zrealizowanych przez nas dostaw, zgodnie 

z wymaganiami, wskazanymi w zapytaniu ofertowym: 

 

Lp. Nazwa Zamawiającego, dla 

którego zrealizowano dostawę 

samochodów w formie leasingu 

operacyjnego 

Opis zrealizowanego 

zamówienia 

Data realizacji Osoba do kontaktu 

(imię, nazwisko, 

funkcja, tel., e-mail) 

6.      

7.      

8.      

 

............................................................................... 

(data i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/DUO/2018 

 

........................................................ 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

.............................................................. 

     PIECZĘĆ FIRMOWA OFERENTA 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH  

 

Oświadczam, iż pomiędzy firmą ……………………………………………………………………………………………… a 

Zamawiającym (Caritas Diecezji Rzeszowskiej) brak jest powiązań kapitałowych lub osobowych, tzn. 

nie występują 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. 

 

 

 

............................................................................... 

PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPRAWNIONEJ DO SKŁADANIA  

OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY 
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