
PI#
Wrocław, dnia1l pażdziemika 20 l 8 r.

wAD.2601 .347.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup) 3 szt. samochodów osobowych dla
wIoRiN we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym,
na zasadach okreŚlonych w ,,Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których
wańość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości lrwoty 30 Ęs. euro'n
z dnia 29.12.2017 r.

I. Zamawiaiacv:

Wojewódzki Inspektorat ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiuo
ul. Piłsudskiego 15-17, 50_044 Wrocław
NIP: 897- 1 6-7 0-405, REGON:93 2791 I 58
telefon: 7l 371 84 35, fax: 71 371 84 32
WWW: www.piorin.gov.pl/wiorir/dolnoslaskie , e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl

II. opis przedmiotu zamówienia:

l. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 3 sztuk fabrycznie nowych samochodów
osobowych wraz Z wyposażeniem .

2. Samochody muszą być wyprodukowane w 2018 roku, kompletne i wolne od wad
flzy czny ch (konstrukcyj nych, materiałowych, wykonaw czy ch).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierazałącznik nr 1.
4. oferowane samochody muszą spełniać wymagania techniczne okreŚlone przez

obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pojazdów poruszających się po drogach
publicznych, w tym wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. l28, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 200Ż r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zal<resu ich niezbędnego wyposazenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z poŹn.
zm.) i wymogi nonny EURO 6 w zakresie emisji spalin.

5. odbiór samochodów zostanie potwierdzony protokołem.
odbiór samochodów przez zamawiającego nastąpi na terenie miasta Wrocław
w salonie Wykonawcy (lub innym salonie danej marki) na terenie miasta Wrocław.
o terminie i miejscu odbioru samochodów wykonawca powiadomi zamawiającego,
faksem lub drogą elektroniczną z 5-dniowym wyprzedzeniem, przed planowanym
terminem odbioru.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

III.Termin składania ofert: 31 października 2018r. do godz. 12:00.

IV. Termin zwiazania ofeńa: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

V. Termin realizacii zamówieniaz realizacjadostawy do 14 grudnia 2018r. (włącznie)

VI.Osoba kontaktowa ze strony Zamawiaiacego: Mieczysław Dynaka (tel. 604 975 668,

713718435 wew.39), Mariusz Łuczyk (tel.506 399 639,713718435 w.38)
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We Wrocławiu
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vu Wvkaz i oświadczeń. iakie musza dosta Wvkonawcv:

1. Kompletna oferta musi zawierać :

a) wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Wykonawcę
formularz oferty (zŃ'ącznik nr 2 ),

b) katalog techniczny (lub inny dokument) zawierający dane dotyczące
zaoferowanego typu modelu i wersji samochodu umoŻliwiający potwierdzenie
zgodności z Wmaganiami określonymi przez zamawiającego w zakresie
wymiarow ania or az parametrów technicznych silnika,

c) kopię: świadectwa homologacji, albo wyciągu ze świadectwa homologacji'
albo świadectwa zgodności WE, albo innego dokumentu zawierającego vłykaz
danych i informacji odpowiadających świadectwu zgodności wE,
oferowanego typu modelu i wersji samochodu umozliwiające potwierdzenie
zgodności Z .vq1maganiami określonymi przez zamawiającego dotyczącymi
emisji spalin, emisji CoZ orazzuŻyciapaliwa.

2. ofertę naleŻy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:
a) zeskanowanej na adres email wi-wroclaw@piorin.gov.pl
b) faxem nanr 71 37I-84-3Ż
c) w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat parter)

VIII. Kryterium wyboru ofeń: (cena _75"^,zuĘcie energii -25"^)

l. W kryterium ,'Cena'' zostaną przyznane punkty PC (maksymalnie 75 pkt) obliczone
z dokładnością dwóch miejsc po przecinku według wzonr:
PC:(Cmin:C)x75[pkt]
gdzie Cmin. _ najniŻsza cena brutto oferowana w ocenianych ofortach; C - cena
brutto ocenianej oferty.

2. W kryterium ,,ZuŻycie energii'' zostaną przyznane punkty PE (maksymalnie 25 pkt)

obliczone z dokładnością dwóch miejsc po przecinku według wzont:
PE: (Emin:E) x 25 [pkt]
gdzie: Emin. - najniŻsza wartość zuŻycia energii; E - wartość zuŻycia energii
ocenianej oferty.
Zamawiający dokona stosownego obliczenia wartośĆ zuĘcia energii, zgodnie
zRozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 201l r. w sprawie innych
niŻ cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów
zamówień publicznych (Dz.U Nr 96 poz 559), na podstawie wskazanej
w formularzu oferĘ (załącznik nr 2) wańości zaĘcia paliwa
(V100 km) w cyklu mieszanym oferowanego samochodu (potwierdzonego
w świadectwie homologacji).

3 . Za najkorzystniej sza ofertę zostanie Uznana oferta nie podlegaj ąca odtzuceniu, złoŻona
przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która ottzyma najwyŻszą łączną
|iczbę punktów P obliczoną według wzofu
P:PC+PE
Maksymalnałącznaliczbapunktów' jakąmoŻe osiągnąć oferta wynosi _ 100 pkt.
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IX. Istotne inne warunki zamówienia:
l. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w ,,Regulaminie

postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie
przel<tacza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro'' z 29.I2.2OI7r.
(http://piorin.gov.pl/download/gfVpiorin/pl/defaultstronaopisowa/l l99l2llheg_zp
_do3Otyseuro z_29.12.2017 .pdf )

Ż. Strony zawrą w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę według
projektu stanowiącego załącznik nr 3. Integralnymi elęmentami umowy będą
załączniki w postaci kopii: szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
oraz formularza oferty Wykonawcy.

Dcńmślęki Wo]ewódzki lnspehor
ocD@ny Roślin i Ęsiennictwa

4 ' WlL\,*Ll^Ń'b*
Zbigniew Mbtwlewski
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