
 

Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowego typu Kombi Van  

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie 

Tryb: nieograniczony 

Rodzaj zamówienia: Dostawy 

Zamawiający: SP ZOZ MSW w Koszalinie 

Finansowanie: Środki własne 

Nr UZP: nie dotyczy 

Termin składania ofert / wniosków: 10.04.2017 godz. 12,00 

Termin otwarcia ofert / wniosków: 10.04.2017 godz. 12,15 

Ogłoszono dnia: 03.04.2017 

Treść: 

Koszalin, 03 kwietnia 2017 r. 

M-2375-04/2017 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 30000 EURO, nie mają 

zastosowania w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – 

podstawa prawna art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj Dz.U. 2015 r.poz.2164 ze zm.). 

  

I. Nazwa oraz adres zamawiającego : 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie 

ul. Szpitalna 2 

75-720 Koszalin 

REGON: 330904973 

NIP: 669-21-91-946 

tel.: 94 34 71 670 

fax: 94 34 11 697 

e-mail: poliklinika@pro.onet.pl 

www.poliklinika.koszalin.pl 

  

 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu kombi van,  

z homologacją dla 5 osób, fabrycznie nowego, rok produkcji nie starszy niż 2016 r. dla SP 

ZOZ MSW w Koszalinie. 

2.  Szczegółowy opis zamówienia określający wymagane przez Zamawiającego parametry 

zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

  

III. Termin wykonania zamówienia: 

1. Pojazd musi zostać przekazany Zamawiającemu w terminie do dnia 31 maja 2017 r. 

2. W przypadku niespełnienia powyższego warunku Zamawiający odstąpi od zakupu. 

  

IV. Wykaz dokumentów, jakie maja przedstawić Wykonawcy : 

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

  

V. Informacja o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumienia się z Wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony 

internetowej Zamawiającego 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują elektronicznie (poliklinika@pro.onet.pl) 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się 

postępowaniem jest : Monika Zaremba tel. 94 340 90 14. 

  

VI Opis sposobu przygotowania ofert : 

1. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 

2 do niniejszego zapytania. 

2. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

3. Do oferty Wykonawca dołącza dokumenty wskazujące wymagane parametry techniczne 

oraz elementy wyposażenie oferowanego pojazdu (szczegółowa specyfikacja techniczna) . 
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VII. Termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub 

kuriera): SP ZOZ MSW w Koszalinie, ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin, pok. 220 do dnia 

10.04.2017 r., do godz. 12.00. 

2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej 

Oferta na zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowego dla SP ZOZ MSW  

w Koszalinie, z dopiskiem „Nie otwierać przed 10.04.2017 r. przed godz. 12 00” . 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: SP ZOZ MSW w Koszalinie,  

ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin, w sali konferencyjnej (parter, budynek A), dnia 

10.04.2017 r. o godz. 1215. 

 

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów o sposób oceny oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany pojazd spełniał, co najmniej parametry wskazane, 

jako parametry wymagane. Pojazd, które nie będą spełniały określonych wymagań  

w zakresie podstawowych parametrów technicznych jak i elementów wyposażenia nie będzie 

brany pod uwagę przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. 

2. Wykonawca może zaoferować więcej niż jeden pojazd spełniający parametry wymagane. 

W takim przypadku zamawiający dokonując wyboru oferty przeprowadzi ocenę każdego  

z zaoferowanych pojazdów z osobna. 

3. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena oferty brutto (waga 100%). Zamawiający 

wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena oferty z najniższą ceną nie 

przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli 

Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy  

w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego- Zamawiający wybierze ofertę 

sklasyfikowaną jako następna według ceny (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż 

kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną 

złożone dwie oferty o takiej samej a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te 

oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej 

w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia na etapie oceny złożonych ofert, 

zaoferowanego pojazdu lub pojazdu podobnego, o zbliżonych parametrach technicznych. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

  

IX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 



1. Zamawiający przedstawi wzór umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą. 

2. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie i w sposób 

ustalony indywidualnie z wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą. 

3. Pojazd musi zostać przekazany Zamawiającemu w terminie umożliwiającym dokonanie 

odbioru przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 31 maja 2017 r. 

4. W przypadku niespełnienia powyższego warunku Zamawiający odstąpi od zakupu. 

  

X. Wykaz załączników: 

1 Opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1 

2. Oferta cenowa – załącznik nr 2 

3. Wzór umowy – załącznik nr 3 

 


