Gdańsk, dnia 04.10.2018 r.
ZP-ZO/20/2018
Zapytanie ofertowe
na:
Najem dwóch samochodów osobowych
Załączniki:
1. Formularz ofertowy;
2. Wzór umowy.
3. Oświadczenie.
§1
Oznaczenie Zamawiającego
InnoBaltica Sp. z o. o.
ul. Równa 19/21, 80-172 Gdańsk
E-mail: zamowienia@innobaltica.pl
§2
Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielone zostanie w trybie zapytania ofertowego poniżej równowartości kwoty ważonej
w złotych 30.000 Euro w oparciu o wewnętrzy Regulamin.
§3
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest najem dwóch samochodów osobowych posiadających następujące
minimalne parametry:
1) Samochód 1: nadwozie SUV, napęd 4x4, automatyczna skrzynia biegów, pojemność silnika do
1400 cm3, moc silnika nie mniejsza niż 150 KM, klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,
kamera cofania, koło zapasowe, kolor srebrny metalik, ogrzewanie postojowe.
2) Samochód 2: nadwozie Hatchback, manualna skrzynia biegów, pojemność silnika do 1400
cm3, moc silnika nie mniejsza niż 125 KM, klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, kamera
cofania, koło zapasowe, kolor srebrny metalik.
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu następujący zakres usług w ramach przedmiotu
zamówienia:
1) finansowanie – koszt samochodu, rejestracja samochodu, przygotowanie samochodu do
wydania, przekazanie samochodu i dokumentów Zamawiającemu, Wykonawca zapewni odbiór
samochodu na terenie miasta Gdańska,
2) ubezpieczenia i likwidacja szkód: AC, OC, NW bez udziału własnego Zamawiającego w
szkodach przez cały okres trwania umowy, zabezpieczenie pełnego postępowania przy
likwidacji szkód, usługa Assistance – zakres terytorialny Polska. Zamawiający nie będzie
ponosił kosztów napraw nie objętych polisą ubezpieczeniową, nie przewiduje się dodatkowych
kosztów związanych z realizacją usług w ramach polisy ubezpieczeniowej, chyba że zdarzenie
spowodowane będzie działaniem kierowcy pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających. Ponadto Zamawiający oczekuje świadczenia usług w zakresie polisy
ubezpieczeniowej najwyższego poziomu, tzn. uwzględniając wszystkie zdarzenia losowe, które
może obejmować polisa. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej samochodu Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu samochód o porównywalnych parametrach technicznych z
uszkodzonym samochodem.
3) samochód zastępczy dostępny w ciągu 8 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania (na
czas naprawy, przeglądu przedłużającego się ponad 24 godziny lub w każdym przypadku gdy
samochód nie będzie pozostawał do dyspozycji Zamawiającego np. w przypadku likwidacji
szkody ubezpieczeniowej); w dni robocze i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych, z
gwarancją zapewnienia samochodu o porównywalnych parametrach, roczniku nie starszym niż
rok od samochodu będącego w dyspozycji Zamawiającego, Wykonawca dostarczy samochód
do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego,
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4) obsługa serwisowa - naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko –lakiernicze w
stacjach obsługi z gwarancją oryginalnych części, obowiązkowe przeglądy rejestracyjne,
przeglądy okresowe wymagane przez producenta i gwaranta, zapewnienie co najmniej jednej
stacji obsługi na terenie miasta Gdańska.
5) serwis ogumienia – wymiana sezonowa opon przed każdym sezonem (opony letnie i zimowe
uznanego producenta, tzn. dla samochodów o parametrach określonych powyżej, składowanie
opon nieużytkowanych, jeden punkt serwisowy na terenie miasta Gdańska. Ponadto opony
powinny zapewnić odpowiednio do klasy samochodu poziom standardu bezpieczeństwa.
Opony powinny być wymieniane adekwatnie do zużycia, jednak nie rzadziej niż po przejechaniu
40 tysięcy km.
6) usługa holowania samochodu,
7) stacja obsługi na terenie miasta Gdańska.
Czynsz miesięczny będzie obejmował:
1) czynsz wynajmu długoterminowego można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w całości,
2) kompleksową obsługę serwisową,
3) przeglądy techniczne,
4) naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne,
5) opony zimowe wraz z wymianą i przechowywaniem,
6) ubezpieczenie OC, AC, NW,
7) koordynację likwidacji szkód,
8) 24-godzinny Assistance na terenie całego kraju.
Oferowane samochody osobowe muszą być w dniu podpisania protokołów przekazania
sprawdzone pod względem technicznym i gotowe do użytkowania, wyposażone w apteczkę,
gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę ostrzegawczą.
Samochody osobowe będą wykorzystywane do przewozu osób. Kierowcami tych samochodów
będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego.
Zamawiający szacuje ilość przejechanych kilometrów na poziomie 24.000 km na każdy z
samochodów, w całym okresie obowiązywania Umowy.
Zamawiający nie będzie ponosił innych kosztów niż opłatę za najem.
Zwrot samochodów nastąpi w terminie do 3 dni od dnia będącego ostatnim dniem najmu
samochodów na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego w miejscu wskazanym przez
Wykonawcę w mieście Gdańsk.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34110000-1 - Samochody osobowe.

§4
Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
§5
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
informacje na temat zakresu wykluczenia
1. Zakres wykluczenia.
Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcę który jest powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) 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 celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których
mowa powyżej, do oferty należy złożyć: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania według wzoru Załącznika nr 3 do Zapytania.

§6
Kryteria oceny oferty, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za
spełnienie danego kryterium oceny oferty
Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium: cena – znaczenie 100%
Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie
następującego wzoru:
C min
X=

x 100 pkt.
CO

gdzie:
X – wartość punktowa ocenianego kryterium
C min – najniższa cena ze złożonych ofert
Co – cena ocenianej oferty
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt w ramach niniejszego kryterium.
§7
Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający przewiduje możliwość zamiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w sposób i
na zasadach określonych w § 6 Załącznika nr 2 do Zapytania
§8
Termin składania ofert oraz miejsce składania ofert
1. Oferty
należy
składać
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
zamowienia@innobaltica.pl
2. Termin składania ofert upływa dnia 15.10.2018 r., o godz. 10:00.

na

adres

§9
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą, oraz przekazywaniu
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami
1. Do kontaktowania się z Wykonawcami, Zamawiający upoważnia: Grzegorz Bebłowski, e-mail:
zamowienia@innobaltica.pl
2. W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie za pośrednictwem poczty
elektronicznej (pod tym pojęciem Zamawiający rozumie przesłanie oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia, dokumentu oraz informacji w formie podpisanego przez osobę/y upoważnioną/e
załącznika do wiadomości). Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna,
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty e-mail podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.
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§ 10
Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik
nr 1 do Zapytania.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę sporządza się w języku polskim.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę
lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być
dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.
Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy
lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

6. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
§ 11
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu, powinien
w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia, a także uwzględnić inne podatki i opłaty.
2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny netto
stawki i wartości podatku VAT oraz ceny brutto.
§ 12
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
§ 13
Pozostałe informacje
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
2. Zamawiający nie przewiduje podzielenia zamówienia na części.
§14
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InnoBaltica Sp. z o. o., ul. Równa 19/21, 80067 Gdańsk;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Najem dwóch samochodów osobowych
3. w formie zapytania ofertowego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o regulamin wewnętrzny”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Załącznik Nr 1 do Zapytania

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
na
Najem dwóch samochodów osobowych

………………………………………………………………………………………...……………………………
nazwa firmy Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………..……………
adres

…………………………………………………………………………………………………….…………………
Regon/NIP

……………………………………………………………………………………………….………………………
telefon, e-mail

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Najem dwóch samochodów osobowych:
3. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:
Samochód 1: …………………………………………………………………(Marka, model, silnik, moc w
KM)
Cena całkowita …………………………………………………………….zł brutto
Miesięczna cena: ……………………………………………………….zł brutto
Samochód 2: …………………………………………………………………(Marka, model, silnik, moc w
KM)
Cena całkowita …………………………………………………………….zł brutto
Miesięczna cena: ……………………………………………………….zł brutto
Łącznie:
Cena całkowita …………………………………………………………….zł brutto

2. Jednocześnie oświadczam, że:
1) zapoznałem się i akceptuję w całości warunki zawarte w Zapytaniu;
2) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej
oferty;
3) zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Zapytaniu nr 2 do Zapytania i
zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą
ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu nr 2 do Zapytania, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego;
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych
osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie lub wskazanie
„nie dotyczy”).
4. Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty tj.
1) …………………………
2) …………………………
Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko
1.
2.

Data

Podpis

