
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-ZO/BUS/2017 

 

Małopolska Izba Rolnicza z siedzibą w Krakowie os. Krakowiaków 45a/15, 31-964 Kraków zaprasza do 

składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

Fabrycznie nowy samochód osobowy dla Małopolskiej Izby Rolniczej 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

1. Nazwa i adres zamawiającego 

Małopolska Izba Rolnicza 

Os. Krakowiaków 45a/15, 31-964 Kraków 

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 

Osoba do kontaktu: Jolanta Mocniak – Biuro Powiatowe MIR ul. Olbrychta 13, 34-100 Wadowice 

Tel. 33 823 26 58 

e-mail: mirwadowice@op.pl 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy samochód osobowy, wyprodukowany w 2017 roku, 

nowy lub demonstracyjny. 

2.2 Oferowany i dostarczony samochód musi spełniać minimalne wymagania w zakresie parametrów, 

cech i wyposażenia nie gorsze niż określone w załączniku nr 1 do zapytania.  

2.3 Zaoferowany samochód musi być dopuszczony do użytkowania na terenie RP, w ofercie należy 

podać nr homologacji. 

2.4 O terminie odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca powiadomi telefonicznie/elektronicznie 

Zamawiającego co najmniej na 3 dni przed datą dostawy. Dostawca zobowiązany jest w tym 

terminie dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty konieczne do rejestracji samochodu. 

2.5 Do pojazdu muszą być dołączone:  

2.5.1 instrukcja obsługi w języku polskim  

2.5.2 karta/ książka gwarancyjna w języku polskim 

2.5.3 2 komplety kluczyków  

2.6 Warunki serwisu i gwarancji:  

2.6.1 okres gwarancji na cały samochód bez limitu kilometrów minimum 24 m-ce albo gwarancja 

określona przez limit kilometrów min. 70 000 km  

2.6.2 okres gwarancji na perforację blach – minimum 8 lat  

2.6.3 okres gwarancji na wady lakiernicze – minimum 2 lata  

2.6.4 serwis gwarancyjny na terenie całego kraju 

3. Termin dostawy i transakcji: 31.12.2017 r.  

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:  



5.1 Cena – 100% (łączna cena z podatkiem VAT). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta 

z najniższą ceną brutto za wykonanie całości zamówienia oraz która spełnia wszystkie warunki 

określone w zapytaniu ofertowym w tym zawiera wszystkie wymagane dokumenty.  

5.1.1 Oferta cenowa w kredycie: 30 % pierwsza rata, 70% raty rozłożone na okres 24 miesięcy 

5.1.2 Oferta cenowa w kredycie 50% pierwsza rata, 50% raty rozłożone na okres 24 miesięcy 

5.1.3 Cena bez kredytu 

5.2 Cenę ofertową stanowić będzie łączna kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia (dostawa samochodu, dokumentacji) wyrażona w złotych polskich, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty 

jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z realizacją przedmiotów dostawy.  

5.3 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

5.4 W przypadku nie stawienia się, upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie na zawarcie umowy, Małopolska Izba Rolnicza uprawniona jest 

dokonać ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej z pominięciem oferty uprzednio wybranej.  

6. Termin związania ofertą: Okres związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Istotne zasady realizacji zamówienia:  

7.1 Zapłata wynagrodzenia nastąpi po prawidłowo zrealizowanej dostawie, przelewem w terminie 14 

dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy.   

8. Termin, miejsce i sposób składania ofert:  

8.1 Ofertę należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie oznakowanej: „Oferta na dostawę 

samochodu dla małopolskiej Izby Rolniczej”, pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego tj. 

Małopolska Izba Rolnicza 31-964 Kraków os. Krakowiaków 45a/15, lub pocztą elektroniczną – 

mir@mir.krakow.pl  do dnia 30 listopada 2017 r. godz. 15.30  

8.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu zgodnym z dołączonym 

wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz ma być podpisana przez osobę upoważnioną do składania 

oświadczeń woli w szczególności do składania ofert w imieniu Wykonawcy.  

8.3 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Pozostałe informacje:  

9.1 Zamawiający zastrzega, iż może odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia w każdym 

czasie bez podania przyczyn, a wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego w takim 

przypadku żadne roszczenia.  

9.2 Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności w sytuacji gdy cena 

najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  



9.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania, do upływu terminu składania 

ofert, o każdej zmianie Zamawiający zobowiązany jest poinformować wykonawców , publikując 

informacje o zmianach na BIP, gdzie umieścił zapytanie ofertowe. 

9.4 Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015. 2164 ze zm.).  

9.5 Przy wyborze ofert będzie uwzględniona utrata wartości handlowej pojazdu. 

10. Do zapytania ofertowego załączono:  

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 

 


