ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2
„Inwestycje w MŚP”, konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01- 24-026/20,
Zakup ten związany jest z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności działania przedsiębiorstwa oraz utrzymanie miejsc pracy,
poprzez zakup nowoczesnego samochodu ciężarowego”.

PHU „KALIMEX” Tadeusz Jasiński
ul. Żółkiewskiego 29, 41-506 Chorzów
tel. 516-147-055
NIP: 627-135-02-87, REGON: 278303185
Jako Zamawiający zaprasza do przedstawienia ofert na dostawę specjalnego samochodu
ciężarowego, zgodnie z danymi poniżej.
Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie dotyczy dostawy specjalnego samochodu ciężarowego trzy osiowego,
odpowiadającego poniższym parametrom:
• Rok produkcji 2020
• Układ kierowniczy lewostronny
• Norma emisji spalin min. EURO-6D aktualnie obowiązująca
• Podwozie samochodu specjalnego – zabudowa żurawiowo-hakowcowa wraz z osprzętem
• Tylna oś podnoszona i skrętna
• Napęd 6x2
• Kabina kierowcy M
• Kamera cofania
• System wagowy na podwoziu umożliwiający ważenie masy ładunku
• Elektroniczny pomiar nacisku osi z cyfrowym wskaźnikiem w kabinie
• Klimatyzacja
• Radio i nawigacja
• Kierownica wielofunkcyjna
• Podgrzewane siedzenia
• Elektryczne podnoszone szyby i elektrycznie sterowane lusterka
• Tempomat
• Dodatkowe zewnętrzne lusterka
• System stabilizujący tor jazdy zapobiegając wynoszeniu na zakrętach
• System zapobiegający poślizgowi kół napędowych podczas ruszania na śliskiej nawierzchni
• System zapobiegający zablokowaniu poszczególnych kół podczas hamowania
• Zestaw głośnomówiący do samochodu
• Tylny hak uniwersalny pod przyczepę
• Grafika reklamowa nadwozia
• Radio CB lub równoważne
Kod CPV projektu: 34100000-8 (pojazdy silnikowe)

Miejsce wykonania zamówienia:
41-506 Chorzów, ul. Żółkiewskiego 29
Zawartość oferty:
Oferta powinna zawierać co najmniej:
• cenę przedmiotu zamówienia (netto i brutto)
• cena powinna zawierać dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z
uruchomieniem i szkoleniem kierowcy
• w ofercie należy wskazać walutę, w której określono cenę
• opis/parametry przedmiotu zamówienia w języku polskim
• okres gwarancji
• termin ważności oferty
• warunki płatności: przelew
• Preferowana gwarancja na oferowany samochód ciężarowy powinna wynosić co najmniej
36 miesięcy.
• Dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta
Miejsce, warunki i termin składania ofert:
• Na kompletną ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - załącznik nr 2
c) Szczegółowa oferta precyzująca nazwę producenta, model oraz szczegółowe parametry
samochodu ciężarowego
• Termin realizacji najpóźniej do 31.01.2021 r.
• Kompletna oferta powinna być dostarczona (za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej
wpływu do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na wskazany adres e-mail) na jeden
z poniższych sposobów:
a) Osobiście do siedziby Zamawiającego tj: ul. Żółkiewskiego 29, 41-506 Chorzów
b) Za pośrednictwem poczty/kuriera do siedziby Zamawiającego
c) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kalimex@op.pl
d) Za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności poprzez funkcjonalność “Utwórz
ofertę”
• Oferta niezależnie od sposobu dostarczenia winna być złożona do dnia 03.12.2020 r.
• W przypadku braku spełnienia powyższych warunków – oferta nie będzie brana pod uwagę
podczas wyboru dokonywanego przez Zamawiającego. Oferta powinna być ważna co
najmniej 30 dni.
• Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 04.12.2020 r.
Kryteria oceny wyboru dostawcy oraz informacja o wagach punktowych:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a. Cena „C”: 70 %
b. Okres gwarancji “G”: 30%
2. Maksymalna łączna ilość punktów możliwa do uzyskania to 100 pkt. Zamawiający dokona
oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o
powyższe kryteria i ustaloną punktację:
3. Punkty za kryterium „Cena - C” zostaną przyznane za cenę netto zawierającą wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia określoną w ofercie, według następującego wzoru:
C = (Cena netto oferty najniższej / Cena netto oferty badanej) × 100 pkt × 70%

4. Punkty za kryterium „Okres gwarancji - G” zostaną przyznane wg następującego wzoru:
• 12 miesiące gwarancji liczone od daty dostawy: 100 pkt × 10%
• 13-24 miesięcy gwarancji liczone od daty dostawy: 100 pkt × 20%
• Powyżej 25 miesięcy gwarancji liczonych od daty dostawy: 100 pkt × 30%
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów
przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
końcową ilość punktów. Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest
ostateczna.
Osoby kontaktowe:
Osobą właściwą do kontaktu we wszystkich sprawach formalnych i merytorycznych związanych z
niniejszym postępowaniem ofertowym jest Pan Tadeusz Jasiński tel: 516-147-055, e-mail:
kalimex@op.pl
Warunki zmiany umowy:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą,
który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów
umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane
z powodu:
• wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu
zamówienia;
• wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy;
• wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
• zmiany istotnych regulacji prawnych;
• zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
Wykluczenia – konflikt interesów:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z Beneficjentem (Zamawiającym) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem (Zamawiającym)
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego)
lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 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
• 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

