Gdańsk, dnia 25-08-2017 roku

Zapytanie ofertowe:
Dot. Zaproszenie do złożenia oferty – Dostawa samochodów osobowych – 11 sztuk
Zadanie: 1 Zakup samochodu Hyundai i30/Ford Focus/Toyota Corolla/ odpowiednik ilości 5 sztuk.
OBCAU/30/17002,
Zadanie: 2 Zakup samochodu Hyundai i20/Toyota Yaris/ odpowiednik w ilości 2 sztuki.
OBCAU/30/17001,
Zadanie: 3 Zakup samochodu Skoda Yeti 4X4/ odpowiednik, w ilości 4 sztuki. OBCAU/30/17003,
Postępowanie numer – ZN/3850/303MZI/2017/17001/17002/17003

Szanowni Państwo,
ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Gdańsku zwraca się do Państwa
z zaproszeniem do złożenia oferty. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z 1964 r. z późn. zm.) oraz
Regulaminem udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA (dostępny na stronie http://bip.energaoperator.pl).
1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa samochodów osobowych
Zadanie: 1 Zakup samochodu Hyundai i30/Ford Focus/Toyota Corolla/ odpowiednik ilości 5
sztuk. OBCAU/30/17002.
Zadanie: 2 Zakup samochodu Hyundai i20/Toyota Yaris/ odpowiednik w ilości 2 sztuki.
OBCAU/30/17001,
Zadanie: 3 Zakup samochodu Skoda Yeti 4X4/ odpowiednik, w ilości 4 sztuki.
OBCAU/30/17003,
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: określony został w Załączniku nr 1 do Zapytania
1.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
2.1. Termin oczekiwany przez Zamawiającego:
Zadanie nr 1 22-12-2017
Zadanie nr 2 22-12-2017
Zadanie nr 3 22-12-2017

3.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
Regulaminie, a w szczególności:
3.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest
krótszy to w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim zakresem
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przedmiotowi zamówienia. Za dostawę spełniającą wymagany warunek uważa się, dostawę
co najmniej jednego pojazdu danego typu jak określono w postępowaniu.
3.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
3.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.
nie zalegają z opłatami podatków i opłat do Urzędu Skarbowego oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w ZUS.
3.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
4.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
4.1. Wykonawca jest zobowiązany przesłać do Zamawiającego następujące dokumenty,
składające się na ofertę:
4.1.1. Formularz oferty, zgodnie z treścią Załącznika nr 2
4.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, zgodnie z treścią Załącznika nr 3;
4.1.3. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, jak wskazano w ust. 3 pkt. 3.2,
zgodnie z treścią Załącznika nr 4;
4.1.4. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wykazanych w Załączniku nr 4,
przy czym dokumentami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
4.1.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.1.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
4.1.7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania.
4.1.8. Pełnomocnictwo udzielone osobie podpisującej ofertę o ile prawo do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
4.1.9. Specyfikację – kartę katalogową oferowanego pojazdu, a w przypadku samochodów
wyposażonych w dodatkowe urządzenia również karty katalogowe tych urządzeń,
pozwalające ocenić spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego.
4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1 powinny być poświadczone za zgodność z
oryginałem, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy;
4.3. Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym przypadku,
gdy jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, chodzi o osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentami rejestrowymi.

5.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
5.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy:
ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
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5.2. Na kopercie należy umieścić opis:
[Dane Wykonawcy]

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
Wydział Zamówień i Zakupów
„Oferta – zapyt. ofertowe w przedmiocie:
Dostawa samochodów osobowych”
Postępowanie numer ZN/3850/303MZI/2017/17001/17002/17003

5.3. Ofertę wraz z dokumentami określonymi w ust. 4.1, należy złożyć do dnia 05 września 2017
r. do godz. 10:00
5.4. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem
daty i godziny złożenia.
5.5. W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera, za termin złożenia Oferty
uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez kancelarię Zamawiającego.
5.6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5.8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnienia
brakujących dokumentów bądź wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6.

OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto - 100%

7.

NEGOCJACJE
7.1. Zamawiający po ocenie ofert, przeprowadzi negocjacje handlowe ze wszystkimi
Wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu, tj. spełniające określone w
niniejszym Zaproszeniu wymagania.
7.2. Zaproszenie na Negocjacje zostanie przekazane odrębnym pismem, w formie email na
adres elektroniczny osób wskazanych w Formularzu oferty.

8.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie email na
adres elektroniczny osób wskazanych w Formularzu oferty.

9.

ZAWARCIE UMOWY
Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia, zgodną ze
wzorem Umowy stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia oraz na zasadach
określonych w Regulaminie.
Zawarcie umowy nastąpi po uzyskaniu zgody Zarządu Zamawiającego.

10. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
W sprawach merytorycznych:
Andrzej Kocięda, tel. 58 527 92 39, e-mail: andrzej.kocieda@energa.pl
Krzysztof Dębniak, tel. 58 527 92 49, e-mail: krzysztof.debniak@energa.pl
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W sprawach proceduralnych:
Beata Bykowska, tel. 58 527 92 75, e-mail: beata.bykowska@energa.pl
Olga Szwarc, tel. 58 527 95 45, e-mail: olga.szwarc@energa.pl

11. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Specyfikacja / Opis przedmiotu zamówienia / księga wizualizacji;
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy;
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia z postępowania;
Załącznik nr 4 - Doświadczenie Wykonawcy;
Załącznik nr 5 - Projekt umowy.

Z poważaniem,
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