ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup używanego autobusu turystycznego

Numer sprawy 002-PKS-2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
w Kamiennej Górze spółka z o.o.
58-400 Kamienna Góra, ul. Towarowa 43

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:
zakup używanego autobusu turystycznego
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu oferty
Oferta musi być sporządzona na maszynie do pisania lub komputerze.
Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert
częściowych.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących): od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu oraz drogi elektronicznej
przy przekazywaniu następujących dokumentów:
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego,
2) modyfikacje treści zapytania ofertowego,
3) wniosek Zamawiającego o wyjaśnienie lub uzupełnienie oferty,
4) wyjaśnienia Oferenta dotyczące treści oferty,
5) uzupełnienia oferty,
6) informacja o wyniku postępowania.
3. Postępowanie odbywa się w języku polskim
4. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszego zapytania
ofertowego. Wszelkie pisma związane z postępowaniem powinny być kierowane
wyłącznie na ten adres.
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5. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek Oferenta wpłynie do niego na nie mniej niż
3 dni przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść
dokumentów składających się na zapytanie ofertowe. Każda wprowadzona zmiana stanie
zostanie przekazana Oferentom uczestniczącym w postępowaniu oraz opublikowana na
stronie internetowej zawierającej ogłoszenie Zamawiającego.
7. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:
Edward Kaczor – Prezes Zarządu tel. 0-600-494602
Artur Ostrowski – Członek Zarządu tel. 0-600-494609
TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT
1. Oferty można składać na druku "formularz oferty" do dnia 14.10.2019 r. do godz. 15.00
faxem: +48-75-7442025
drogą elektroniczną na adresy:
edward.kaczor@pks-kamgora.com.pl
artur.ostrowski@pks-kamgora.com.pl
lub bezpośrednio w siedzibie spółki
ul. Towarowa 43, 58-400 KAMIENNA GÓRA
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. Oferta złożona
po terminie nie będzie rozpatrywana.
3. Oferent jest związany ofertą do czasu podpisania przez Zamawiającego umowy
z wybranym Oferentem lub unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek
z ofert.
4. Rozpatrzenie ofert odbędzie się w siedzibie spółki dnia: 15.10.2019 r.
5. Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże pisemnie wszystkim Oferentom
uczestniczącym w postępowaniu.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Każdy z Oferentów ma obowiązek złożyć ofertę na druku „Formularz Oferty”
2. Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia
wyjaśnień dotyczących ww. dokumentów.
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Oferent ma podać w ofercie cenowej łączną cenę netto za całość przedmiotu zamówienia.
2. Podana cena zawierać będzie wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
3. Każdy z Oferentów może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
4. Ceny należy podawać do dwóch miejsc po przecinku.
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Oferentem będą prowadzone w walucie PLN.
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1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów:
lp
1.
2.
3.

Kryterium
Cena oferowanego autobusu
Rok produkcji
Przebieg km

Waga
70 pkt.
20 pkt.
10 pkt.

Określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów:
Sposób oceny ofert:
najniższa cena otrzyma 70 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej,
ilość pkt. = najniższa cena ofertowa x 70 / cena oferty badanej
Warunki kryterium: max 30 pkt.:
lp

Nazwa Kryterium
Rok produkcji
 rok prod.
do 2004
1.
 rok prod. 2005 - 2007
 rok prod. 2008 - 2010
Przebieg kilometrów (w tys. km)
 od 0 do 600
2.
 Powyżej 601 do 700
 Powyżej 700

Punkty
0
10
20
10
5
0

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami.
Wybrana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie
z kryteriami oceny ofert. W przypadku równej ilości punktów kilku ofert, zostanie wybrana
oferta, która uzyskała większą ilość punktów w kryterium „cena”.
2. Oceny ofert pod względem formalnym oraz przyznania punktów w kryterium cena dokona
Komisja Przetargowa.
ODRZUCENIE OFERTY
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy złożą nie podlegającą
odrzuceniu ofertę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zapytania Ofertowego, bez
dokonania wyboru oferty oraz bez podania przyczyny i bez konsekwencji prawnych
i finansowych z tego wynikających.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
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Autobus powinien spełniać opisane poniżej parametry techniczne i posiadać wymagane wyposażenie.
1. Wymiary autobusu
 długość całkowita – max 12.0 m
 szerokość całkowita – max. 2,55 m
 wysokość całkowita – max. 3,75 m
2. Liczba miejsc siedzących – minimum 49
3. Liczba miejsc ogółem - minimum 60
4. Wyposażenie autobusu:
 silnik wysokoprężny, spełniający normę emisji spalin co najmniej EURO 4
 skrzynia biegów manualna,
 zawieszenie pneumatyczne,
 2 osie
 elektryczne, podgrzewane lusterka
 podwójne szyby boczne
 oświetlenie do jazdy nocnej
 nagłośnienie audio + mikrofon
 klimatyzacja
 nawiewy i oświetlenie indywidualne nad fotelami pasażerskimi
 układy ABS, ESP
 wspomaganie kierownicy
 fotele pasażerskie wysokie z obiciem welurowym
 bagażniki pasażerskie podsufitowe
 szyba przednia i boczna kierowcy podgrzewana
 drzwi x 2 sterowane pneumatycznie ze stanowiska kierowcy
 tachograf
5. Wszystkie urządzenia oraz wyposażenie musi być sprawne technicznie.
6. Silnik winien być suchy bez jakichkolwiek wycieków płynów eksploatacyjnych.
7. Oferty mogą dotyczyć jedynie autobusu, który został wyprodukowany nie wcześniej niż w roku
2009
8. Autobus nie może być uszkodzony lub powypadkowy
9. Oferowany autobus musi posiadać kompletne wyposażenie oraz estetyczny wygląd wnętrza:
10. Autobus musi być dopuszczony do ruchu w dniu końcowego odbioru. Czynności związane z
rejestracją pojazdu przeprowadzi Zamawiający.
11. Przed ostatecznym wyborem najkorzystniejszej oferty, w siedzibie Wykonawcy w obecności
przedstawiciela Wykonawcy, dokonane zostaną oględziny oferowanego autobusu, Zostanie
również przeprowadzona jazda próbna w celu sprawdzenia prawidłowego działania
podzespołów.
12. Obowiązuje rękojmia za wady fizyczne i prawne na dostarczony autobus zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Maksymalny termin realizacji zamówienia - do 31 października 2019 r.
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