Znak: WAG.261.2.2016
OL.261.2.89.JP
Lublin, dnia 05 maja 2016 r.
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
/zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro/

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Lublinie, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin zaprasza
do złożenia oferty na dostawę dwóch jednakowych samochodów osobowych.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w Formularzu oferta, stanowiącym
załącznik nr 1 do zaproszenia.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy
stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia.
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Siedziba serwisu w którym będą odbywać się przeglądy gwarancyjne i inne nie może znajdować się
w odległości większej niż 30 km od siedziby Lubelskiego OW NFZ przy ul. Szkolnej 16 w Lublinie.
3. Jeżeli siedziba Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie znajdowała się
w odległości większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawcy dostarczy przedmiot
zamówienia Zamawiającemu na własny koszt do siedziby przy ul. Szkolnej 16 w Lublinie.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do trzech miesięcy od podpisania umowy.
OFEROWANA CENA
Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia,
wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów, zawierać w sobie ewentualne upusty
proponowane przez Wykonawcę
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
KRYTERIA OCENY OFERT Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Cena (C) - 60%
2. Rodzaj silnika (P) – 10%
3. Jakość i zaproponowane wyposażenie dodatkowe (JWD) 30%

1. Cena (C) 60%
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 60
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według wzoru:

najniższa oferowana cena brutto
C = ---------------------------------------------- x 60
cena brutto badanej oferty
2. Rodzaj silnika (P) – 10 %
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 10
Punkty za kryterium rodzaj silnika zostaną obliczone według wzoru:
liczba punktów przyznanych ofercie rozpatrywanej
P = ……………………………………………………………… x 10
najwyższa uzyskana liczba punktów
Punkty w kryterium rodzaj silnika zostaną przyznane w następujący sposób:
benzynowy – 3 pkt
diesel - 5 pkt
3. Jakość i zaproponowane wyposażenie dodatkowe (JWD) – 30%
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 30
Punkty za kryterium jakość, zaproponowane wyposażenia dodatkowe zostaną obliczone według wzoru:
ilość punktów przyznana ofercie rozpatrywanej
JWD = ……………………………………………………………………… x 30
maksymalna przyznana ofertom ilość punktów
Punkty w kryterium jakość i zaproponowane wyposażenie dodatkowe zostaną przyznane w następujący
sposób:
Lp.
1.

Jakość, Wyposażenie dodatkowe
Pojemność silnika cm3

2.

Zużycie paliwa

Liczba punktów
1400 – 1500 – 1
Powyżej 1500 – 5

3.

3 punkt za każdy litr pełny poniżej
określonego dla cyklu mieszanego, nie
więcej niż 9 punktów
Tylny rząd siedzeń - trzy oddzielne, niezależne Identyczny wymiar trzech foteli – 6
Różnica w wymiarze foteli do 15% - 2
fotele
Różnica w wymiarze foteli powyżej 15%
-0

4.

Rabaty na części i serwis pogwarancyjny

Min. 15 % - 10
Min. 10% - 5
Poniżej 10% - 0

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów za wszystkie
kryteria.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Skan formularza oferty, podpisanego przez upoważnioną osobę, zgodnego z załącznikiem nr 1 i 1.1
należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: michal.piwoni@nfz-lublin.pl w terminie do
dnia: 13.05.2016 r. do godz. 14:00
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnionym pracownikiem Zamawiającego jest:
Michał Piwoni, tel. 81 53 105 32, e-mail: michal.piwoni@nfz-lublin.pl

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
2. Termin, do którego Wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od
dnia upływu ostatecznego terminu składania ofert.
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia
zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w zaproszeniu.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłana Wykonawcom uczestniczącym
w postępowaniu e-mailem na adres wskazany w ofercie.
Jeżeli wartość wybranej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na
realizację zamówienia zamawiający wystąpi do oferentów o złożenie ofert dodatkowych.
Zaproszenie do złożenia oferty nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień
publicznych.

W załączeniu:
- załącznik nr 1 - Formularz oferty
- załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
Dane oferenta:
Nazwa ...................................................................................................................................
Siedziba ....................................................................................................................................
nr telefonu .................................................................., nr faxu ...............................................
e-mail ....................................................................................., REGON ……………………..
I.Składając ofertę w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup 2 sztuk
jednakowych fabrycznie nowych (wcześniej nierejestrowanych) samochodów osobowych dla
Lubelskiego OW NFZ w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym oferujemy samochody
osobowe:
………………………………………..……………………………………………………………
(należy podać: markę i model, wersję)
dane techniczne oferowanych pojazdów określone są w załącznik nr 1.1
w cenie netto za sztukę …………………..……….. zł;
słownie ………...……………………………………………………..…………………... zł,
stawka i wartość podatku Vat ………….. tj. ……………………………………………… zł;
cena brutto za sztukę ………………………………. zł,
słownie ……………………………………………………………………………………. zł,
Cena całkowita (łącznie z podatkiem VAT) ..................................................................... zł
(słownie: ..............................................................................................................................) złotych
II. Siedziba serwisu, w którym będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne znajduje się
w odległości ………………………. km od siedziby Zamawiającego przy ul. Szkolnej 16
w Lublinie i mieści się pod adresem: ………………………………………………………… .
III. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i nie wnosimy do
nich zastrzeżeń.
IV. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od terminu składania
ofert.
V. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach
i w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie.
……………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………..
(podpis oferenta lub upoważnionych osób)

Załącznik 1.1
Dane techniczne oferowanych samochodów osobowych
Dane dotyczą samochodów osobowych fabrycznie nowych, rok produkcji 2016
Lp.
1
2
3
4

Rodzaj wyposażenia
Liczba miejsc
Typ nadwozia
Liczba drzwi
Lakier
Koła (opony, felgi)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19

20
21
22

Długość całkowita
Szerokość bez lusterek
Rozstaw osi
Pojemność zbiornika
paliwa
Skrzynia biegów
Pojemość silnika
Rodzaj silnika
Moc
Zużycie paliwa
zgodnie z wynikiem
badań homologacji
pojazdu
Norma emisji CO2
Poziom emisji spalin
Układ antypoślizgowy
ABS z układem
elektronicznego
rozdziału sił hamowania
oraz układem awaryjnego
hamowania
Układ dynamicznej
kontroli stabilności toru
jazdy z elektronicznym
układem kontroli trakcji
Czołowe i boczne
poduszki powietrzne
kierowcy i pasażera z
przodu, poduszki
powietrzne kurtynowe z
przodu i z tyłu
Immobiliser
Podgrzewana tylna szyba
Światła przeciwmgłowe
przednie

Wymagane opcje wyposażenia, Parametry oferowane
parametry minimalne
5
Minivan, sedan
4 plus klapa tylna
Metalizowany srebrny lub biały
Felgi stalowe lub ze stopu metali
lekkich, najmniej 16 cali z
ogumieniem letnim i
oryginalnymi kołpakami
Nie mniej niż 4400 mm
Min. 1800 mm
Min 2700 mm
Co najmniej 53 l
Manualna lub automatyczna co
najmniej 5 - biegowa
Nie mniejsza niż 1400 cm3 i nie
większa niż 2000 cm3
Diesel lub benzynowy
Nie mniej niż 100 KM
cykl mieszany nie więcej niż
7l/100km
Nie więcej niż 150g/km
Min. Euro 6
Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany
Wymagana
Wymagane

23
24

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Elektrycznie sterowane i
podgrzewane lusterka
zewnętrzne
Fotel kierowcy z
regulacją wysokości
Tylny rząd siedzeń
w układzie trzy
oddzielne, niezależne
fotele
Komplet dywaników
gumowych
Tapicerka materiałowa
Zdalnie sterowany
centralny zamek
Elektrycznie sterowane
szyby przednie i tylne
Klimatyzacja
elektroniczna
dwustrefowa
Komputer pokładowy
Obrotomierz
Radio AM/FM wraz
z odtwarzaczem MP3
lub MP3/MP4
Wspomaganie
kierownicy
Regulacja wysokości
kierownicy w dwóch
płaszczyznach
Zderzaki i klamki drzwi
w kolorze nadwozia
Koło zapasowe min.
dojazdowe
Gwarancja

38

39

Gwarancja assistance
24h/dobę

Wymagane

Wymagany
Wymagana
Podać wymiary foteli

Wymagany
Wymagana
Wymagany
Wymagane
Wymagana

Wymagany
Wymagany
Wymagane

Wymagane
Wymagana

Wymagane
Wymagane
24 miesiące na podzespoły
mechaniczne
36 miesiące na powłokę
lakierniczą
72 miesiące na perforację
nadwozia
Wymagana

Załącznik nr 2
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu …………………………….. r. w Lublinie pomiędzy Lubelskim Oddziałem

Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, NIP 107-00-010-57,
zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez:
Karola Tarkowskiego - Dyrektora
a Firmą ………………………………………….zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………..

podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, o następującej treści:
§1
1.

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje dwa jednakowe samochody osobowe marki:
…………………… , model ………………………. zwane w dalszej treści umowy „samochodami”.

2.

Dostarczone samochody są fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2016 r., spełniają warunki
dopuszczenia do ruchu drogowego.

3.

Oferta stanowi załącznik nr 1 do umowy.

4.

Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w załączniku nr 1 do
umowy parametrów samochodów.
§2

1.

Sprzedaż samochodów nastąpi w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty podpisania umowy.

2.

Z chwilą realizacji zamówienia Sprzedający wyda Kupującemu wszelkie dokumenty niezbędne do
rejestracji samochodów we właściwym Urzędzie Komunikacji, w tym fakturę, instrukcję obsługi w
języku polskim, świadectwa homologacji i inne.

3.

Przed wydaniem samochodów Kupujący przedstawi Sprzedającemu dokumenty potwierdzające
rejestrację.

4.

Samochody zostaną wydane przez Sprzedającego upoważnionemu pisemnie przedstawicielowi
Kupującego po podpisaniu protokołu odbioru.

5.

Kupujący dokona protokolarnego odbioru pojazdów. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 4, ze
strony Kupującego podpisuje Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego. Wzór protokołu
odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy.
§3

1.

Ustala się wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w wysokości:
1) netto ………………. zł .(słownie: ……………………………………. złotych ),
2) podatek VAT ……………… zł (słownie: …………………………….…złotych),
3) brutto …………….. złotych (słownie: ………………………………….złotych)

2.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Sprzedającego w ciągu 21 dni od otrzymania
przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury.

3.

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy podpisany
przez Strony.

4.

Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Kupujący wydał swojemu bankowi polecenie przelewu
wynagrodzenia na konto Sprzedającego.

5.

Kupujący zapłaci Sprzedającemu za opóźnienie w zapłacie, o której mowa w ust. 4 odsetki ustawowe
za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

§4
1.

Sprzedający udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres:
1) silnik oraz podzespoły mechaniczne i elektryczne – ….…… miesięcy,
2) powłokę lakierniczą – …………………….. miesięcy,
3) perforację blach nadwozia – …………… miesięcy.

2. W ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1 Sprzedający zapewnia bezpłatnie, między
innymi:
1) usunięcie (naprawę) wad (usterek) mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz
hydraulicznych samochodów,
2) wymianę samochodu wadliwego na nowy wolny od wad (usterek) w przypadku, gdy naprawa
samochodu (usunięcie wad) nie jest możliwa lub zakres wad (usterek) jest na tyle rozległy, że
samochód winien być wymieniony na nowy wolny od wad,
3) pomoc drogową.
3. Terminy usunięcia wad w okresie gwarancji będą każdorazowo uzgadniane z Kupującym.
4. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4.
5.

Wszystkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Sprzedający.

6.

Sprzedający zapewnia wykonanie napraw gwarancyjnych w serwisie wskazanym w ofercie.
§5

1. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 7 dni, o ile Sprzedający wykonuje ją wadliwie lub w
sposób sprzeczny z ofertą.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. W takim wypadku
Sprzedający może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§6
1. Sprzedający zobowiązany jest zapłacić kary umowne :
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 3 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na
usunięcie wady.
2. W przypadku rozwiązania umowy przed jej zrealizowaniem, strona z przyczyn której powstały
przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.

3. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli
szkoda przewyższa wartość kar umownych.
§7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Sprawy sporne podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd w Lublinie.
§8
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający

Kupujący

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

PROTOKÓŁ ODBIORU SAMOCHODU OSOBOWEGO

W dniu.............................. w siedzibie firmy w .................................................... przy ul
………………………… w ramach umowy nr ..........................z dnia ........................................

dokonano

odbioru

model.....................................

samochodu

nr

osobowego,

marki..............................

nadwozia.....................................

nr

silnika........................................... z kartą gwarancyjną, kartą pojazdu i instrukcją obsługi w języku

polskim.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

