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Wyźrał, 14.09.2019 

   
 
Biuro Rachunkowe ABAKUS Marzena Piskorz 
Wyźrał 130 34-103 Witanowice  
NIP: 6791846161 
tel. 515 312 235  
strona internetowa: www.abakus-wadowice.pl 
e-mail: biuro@abakus-wadowice.pl 
 

Dane identyfikacyjne zamawiającego  
          
 
 
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: 
 
Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Biura Rachunkowego  
ABAKUS Marzena Piskorz w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na 
lata 2014-2020.  
 
 
Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na 
potrzeby Biura Rachunkowego ABAKUS Marzena Piskorz w ramach Programu Ope-
racyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.  

2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia 
 Samochód fabrycznie nowy  rok produkcji 2018 lub 2019 
 Liczba cylindrów - 4 
 Pojemność silnika 1300 cm 3 – 1600 cm 3 
 Moc silnika  95 KM- 140 KM 
 Norma emisji spalin min. EURO 6 
 Skrzynia biegów manualna co najmniej 5-lub 6-stopniowa 
 Liczba miejsc 5 
 Wyposażony w wspomaganie kierownicy 
 Wyposażony w ABS 
 Wyposażony w immobilizer 
 Wyposażony w poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera z przodu 
 Wyposażony, w co najmniej tylne czujniki parkowania 
 Wyposażony w elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne 
 Silnik benzynowy z możliwością montażu instalacji gazowej LPG bez utraty lub 

uszczerbku gwarancji 
 Wyposażony w fabrycznie montowany radioodtwarzacz  
 Wyposażony w elektrycznie regulowane szyby przednie 
 Wyposażony w klimatyzacje manualną 
 Wyposażony w centralny zamek sterowany pilotem 
 Tapicerka materiałowa  
 Gwarancja podstawowa minimum 2 lata bez limitu kilometrów 
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Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryte-
ria: 
Lp. Nazwa kryterium 

 
Waga 

1. cena 100% 
 
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 

 

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą 
cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

  

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę 
punktów. 

 
 
Termin składania ofert 
 
Termin na złożenie oferty wynosi 10 dni roboczych od dnia otrzymania/publikacji zapytania 
ofertowego, tj. do dnia 27 września 2019 r. do godz. 17:00 

 
 
 
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powią-
zanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu benefi-
cjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonaw-
cą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

 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 przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, 
postępowanie zostanie unieważnione. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert i unieważ-
nienia postępowania bez podania przyczyny. 
Oferenci zostaną powiadomieni  o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
dodatkowo wybrany oferent również telefonicznie. 
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Ofertę należy zło-
żyć w: 

Oferta powinna być złożona w wersji pisemnej poprzez wypełnienie 
załącznika nr 1 (formularza ofertowego), oraz załącznika nr 2 ( brak pod-
staw do wykluczenia), Dokumenty należy przesłać za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznejj w formie skanów podpisanych przez osobę uprawnioną  
na adres e-mail: biuro@abakus-wadowice.pl, lub za pośrednictwem ope-
ratora pocztowego na adres: Biuro Rachunkowe ABAKUS Marzena 
Piskorz Wyźrał 130, 34-103 Witanowice, data dostarczenia w wyzna-
czonym terminie tj. do 27 września 2019 r. do godz. 17.00. Oferty 
przedstawione po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
 
 
 
 
Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i zawiera co 
najmniej: 

 dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),  
 opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,  
 wartość oferty netto/brutto. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Właściciel Biura Rachunkowego ABAKUS 
 
Marzena Piskorz 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

 
…............................................................................... 
Nazwa oferenta 

 
…............................................................................... 
Adres oferenta 

 
NIP ……………………REGON …….. ................... 
 
Telefony …….......................E-mail…......................  

 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: 

Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Biura Rachunkowego  
ABAKUS Marzena Piskorz w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na 
lata 2014-2020.  
 
Niniejszym składamy ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto……………………………………….zł 
obowiązujący podatek VAT……….%……………….zł 
cena brutto………………………………………………zł 
(słow-
nie…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...…………………………...) 

 
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia: 

Lp. Parametry/wymagania minimalne Oferowane paramenty (w przypadku paramen-
tów liczbowych należy wpisać konkretną liczbę, 
natomiast w przypadku innych paramentów nale-
ży wpisać informację czy oferowany przez wyko-
nawcę sprzęt posiada czy nie posiada dane para-
metry - tak/nie) 

1 Marka, Model  
2 Samochód fabrycznie nowy z rocznika…….  z 

homologacją, dopuszczony do ruchu 
 

3 Silnik 4 cylindrowy   
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4 Pojemność silnika  
5 Moc silnika  
6 Norma emisji spalin min. EURO 6  
7 Skrzynia manualna …………biegowa  
8 Liczba miejsc  

9 Wyposażony w wspomaganie kierownicy  
10 Wyposażony w ABS  
11 Wyposażony w immobilizer  
12 Kolor nadwozia  
13 Wyposażony w poduszki powietrzne przednie i 

boczne dla kierowcy i pasażera z przodu 
 

14 Wyposażony, w co najmniej tylne czujniki par-
kowania 

 

15 Wyposażony w elektrycznie regulowane lusterka 
zewnętrzne 

 

16 Wyposażony w  silnik benzynowy z możliwością 
montażu instalacji gazowej LPG bez utraty lub 
uszczerbku gwarancji 

 

17 Wyposażony w fabrycznie montowany radiood-
twarzacz  

 

18 Wyposażony w elektrycznie regulowane szyby 
przednie 

 

19 Wyposażony w klimatyzacje manualną  
20 Wyposażony w centralny zamek sterowany pilo-

tem 
 

21 Tapicerka materiałowa  
22 Gwarancja podstawowa minimum 2 lata bez limi-

tu kilometrów 
 

23 Termin realizacji zamówienia w dniach  
 

 

    

    
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………….………………………..… 
(data sporządzenia oferty,  imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób uprawnionych do repre-

zentowania Oferenta) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

 
…............................................................................... 
Nazwa oferenta 

 
…............................................................................... 
Adres oferenta 

 
NIP ……………………REGON …….. ................... 
 
Telefony …….......................E-mail…......................  
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

 

Składając ofertę na zapytanie ofertowe dotyczące: 

Dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Biura Rachunkowego  
ABAKUS Marzena Piskorz w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na 
lata 2014-2020.  
 
Oświadczam, że nie podlegam wyłączeniu z możliwości udzielenia zamówienia, w szczegól-
ności nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między benefi-
cjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem pro-
cedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 
przepisów prawa,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,  

 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. 

 

.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

                                                                                            (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 


