
       Rzeszów, dnia ………..2021 r. 

  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

  

na dostawę fabrycznie nowego 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla  Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas 

Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej – realizacja projektu dofinansowana  przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic 

między regionami III – Obszar D, dotyczącym barier transportowych  

 

I. Nazwa i adres zamawiającego, inne informacje: 

 

Zamawiający: 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej 

Adres zamawiającego: 

ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów 

NIP 813-10-08-957 

Regon:040012153 

tel: 17 852 16 58 

fax: 17 852 86 60 

e-mail: caritas@caritas.rzeszow.pl 

strona internetowa: www.caritas.rzeszow.pl    

 

 

II. Postanowienia ogólne 

 

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, poprzez upublicznienie na 

stronie internetowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej www.caritas.rzeszow.pl oraz przesłanie 

niniejszego zapytania do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. 

 

 

III. Tryb sporządzenia dokumentu zapytania ofertowego: 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t .j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto – 

art. 2 ust. 1 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego 9-cio osobowego samochodu  

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii 

Zajęciowej Caritas w Kolbuszowej w ramach projektu "Zakup samochodu 9-cio osobowego 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla 

Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej" z udziałem 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach  

"Programu wyrównywania różnic między regionami III" – Obszar D – likwidacja barier 

transportowych. 

2. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 34114400-3 Minibusy 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednego samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych (w tym na wózkach), wyprodukowanego w 2021 roku, samochód 9-cio 

osobowy (8 pasażerów + kierowca) o mocy silnika  min. 130 KM: pojemność 1900-2500 

cm3, masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg (dopuszczającej kierowanie pojazdem 

przez kierowcę posiadającym prawo jazdy kat. B), norma emisji spalin EURO 6. 

4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd był fabrycznie nowy, wolny od wad 

fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich oraz aby posiadał kompletną dokumentację 

pojazdu niezbędną do rejestracji i eksploatacji.  

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)   

zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe) jakie musi spełnić oferowany pojazd, 

co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się 

lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi. 

 

 

V. Realizacja zamówienia: 

 

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 10 listopada 2021 roku. 

2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego, wszelkie koszty 

związane z dostawą pojazdu ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy pojazdu z co 

najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 

4. Wraz z samochodem wykonawca dostarcza: 

a) Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu 

b) Instrukcję obsługi w języku polskim 

c) Książkę gwarancyjną ze szczegółowymi warunkami gwarancji. 

d) Książkę przeglądów serwisowych 

e) Fakturę VAT 

f) Komplet  dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu oraz  dopuszczających 

pojazd do ruchu drogowego, z uwzględnieniem zabudowy specjalistycznej do przewozu 

osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach). 

g) Dokument potwierdzający spełnienie normy CEE EURO 6. 

h) Dwa komplety kluczyków. 

5. Wykonanie przedmiotu umowy (wzór stanowi załącznik nr  4  do zapytania ofertowego) 

zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli każdej ze 

stron umowy. 

6. Płatność nastąpi przelewem w złotych polskich, w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury na Zamawiającego. 



 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 

 

 1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które nie są powiązane 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

2. 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 (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

 3.  Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie 

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.   

4. 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 (ew. wydruk z CEiDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

b) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.   

5. W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy, Zamawiający 

może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność 

oświadczeń ze stanem faktycznym.   

 

 

VII. Kryterium i opis oceny ofert: 

 

Kryterium wyboru oferty jest cena brutto – 100%.  

 

 

VIII. Sposób i miejsce składania ofert: 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na załączonym formularzu do zapytania 

ofertowego (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

 

2. Ofertę należy złożyć: 

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów  

b) drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego: ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów          

z opisem na kopercie: Oferta na "Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) dla Warsztatów 

Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej"  

c) w formie elektronicznej, poprzez przesłanie skanów dokumentów podpisanych przez 

osoby upoważnione, na adres: caritas@caritas.rzeszow.pl 
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3. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub 

upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być 

czytelny lub podpisany pieczęcią imienną.  

4.  Złożona oferta, która nie spełnia warunków formalnych oraz wymaganych parametrów 

przedmiotu zamówienia lub złożona po terminie zostanie odrzucona.  

5. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.  

 

 

IX. Termin składania ofert: 

 

Oferty należy składać do dnia 26 sierpnia 2021 r. do godziny 10.00.  

Wpływ oferty do Zamawiającego musi nastąpić przed powyższą datą i godziną.  

 

X. Okres związania ofertą:  

 

30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

 

XI. Sposób oceny ofert: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia godz. 10.15 w budynku siedziby Zamawiającego, 

przy ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów. 

 

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 zostanie odrzucona.  

2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający 

nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne 

roszczenia wobec Zamawiającego.   

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto. 

4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku 

postępowania telefonicznie lub mailowo. 

5. Wybrany wykonawca będzie wezwany do zawarcia umowy zgodnie z przedłożoną ofertą. 

 

 

XII. Dodatkowe informacje: 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez 

podania przyczyn. 

2. Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: 

Justyna Tęcza, tel. 733 571 287, e-mail: wtzkolbuszowa@wp.pl 

3. Wszelkie zapytania w sprawie niniejszego zapytania wymagają formy pisemnej na adres 

poczty e-mail: wtzkolbuszowa@wp.pl 

 

 

XIII. Załączniki: 



 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 

2. Formularz do zapytania ofertowego – załącznik nr 2 

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 3 

4. Wzór umowy – załącznik nr 4 

 

 

 

                    Dyrektor 

 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej 

 

 


