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Nr spr. f lI0l2011

oŚnouEK DLA oSoB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MIŁOSIERDZIE BoŻF'

w MIKoŁowIE BoRowEJ wSI

ogłasza przetarg nieograni azony na wykon anie zadania dotyc ząaego:

,,DOSTAWY FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO O DMC
Do 3'5T PRZYsToSowANEGo Do PRZEWoZU osÓB NIEPEŁNoSPRAWNYCH,
wYPoSAZoNEGo w MIEJSCA Do KOTWICZENIA wozKów - -

INWALIDZI<ICH, DLA oŚRoDEK DLA oSoB |{IEPEŁNOSPRAWNYCH
MIŁOSIERDZIE BoŻF."

1. ZAMAWIAJĄCY
oŚRoDEK DLA oSoB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIŁOSIERDZIF, BoŻE'
Adres: ul. GLIWICKA 366,

Ę -r90 MIKoŁoW-BoRoWA WIEŚ
tel. I fax 032 23 8 - 60 -21 I 3ZZ- 53 -3 5,

NiP:635 183 12 67 REGON:243137570
http :/www.borowa-wies.pl

e-mail : łr.t''-bw@op. pl
1.2. Rodzaj zamawiającego: inny: KOŚCIELNA oSoBA PRAWNA
1.3. Komunikacja:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http:/www.borowa-wies.pl
lub moze zostać odebrana w siedzibię zamawiającego lub przesłananaadres
Wykonawcy.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na|eży
przesyłać:

Elektronicznie - nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób: w formie pisemnej
Adres: OSRODEK DLA oSoB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIŁOSIERDZIEBoŻE
ui. GLIWICKA 366,

43 - l90 MIKoŁoW-BoRoWA WIES
POKOJ 82
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2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
ooDostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego o DMC do 3,51.,

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych' wyposazonego w
miejsca do kotwiczęnia wózków inwalidzkich, dla oŚRoDKA DLA oSoB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MIŁOSIERDZIEBoŻE
Numer sprawy: 1 /1012017
2.2. Rodzaj zamówienia : dostawy

2.3.MożIiwość składania ofert częściowych: nie dopuszcza się składania ofer1
częściowych
2.4, Krótki opis za mówie niaz Przedmiotem postępowania j est dostawa
kompletnego, fabrycznie nowego samochodu osobowego o DMC do 3,51.,
Iiczba sztuk - 1, o liczbię miejsc 9 wraz z miejscem kierowcy, przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych' wyposazonego w rampę manualną do
wprowad zaria wózków or az miejsca umozliwiaj ących kotwiczenie co naj mniej
trzech wózków inwalidzkichprzy zachowaniu liczby 9 miejsc w pojeździe:
łącznaliczbamiejsc do przewozu osób niepełnosprawnych nie mniej niz 8 p1us

miejsce dla kierowcy, fotele mocowane na SZynachzmożliwością szybkiego
demontaŻu i różnych konfiguracji miejsc, 3 miejsca przystosowane do
kotwi częni a wózków inwal i dzk ich pr zy zachow artiu l i czby pr zew oŻony ch o s ób,
(docelowe konfi gu racje miej sc : 3 +3 +3 ) r oz\<ładana rampa wewnętrzna
mocowana do podł o gi z tyłu p ojazdu (op cj onalnie po dno śnik hydraul iczny
wewnętrzny), do wprowad zania w ozka inwalidzkiego, uchwyt ułatwiaj ący
wsiadanie przy drzwiach wej ściowych rozsuwanych, wysuwany elektrycznie
stopień ponizej drzwi bocznych przesuwny ch Szczeeółowę wymagania
dotyczące pojazdu zawat1ę sąw Szczegołowej Specyfikacji Technicznej
Pojazdu stanowiącej załącznik do SIWZ.
2.5. Główny Kod CPV: 34.II.43.00-2 (pojazdy opieki socjalnej)

2.6. Czy zamawiający przewiduje zamówieniao o których mowa w art. 67
ust 1 pkt 6 i 7 lub art.l34 ust 6 pkt 3. - nie przewiduje się

2.7. oczekiwany termin realizacji zamówienia: do t5.I2.20t7 r.
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3. TNFORMACJE O CHARAKTBRZE PRAWNYMO EKONOMICZNYM,
F'II{ANSOWYM I TECHI{ICZI{YM
3.1. Warunki udziału w postępowaniu:
Zgodnie z art.22 ust. 1 Ustawy PZP, o udzielęnie Zamowienia mogą ubiegać się
Wykonawcy,którzy:
3.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania okręślonej działalności iub
czynności, jeŻeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3.l.2, posiadają niezbędnąwiedzę i doświadczęnię orazpotencjałtechniczny, a
także dysponuj ą osobami zdolnymi do wykon ania Zamówienia;
3.1.3. znajdują się w sytuacji ękonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie Zamowienia;
3.I.4, nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z ati.24 ust 1 Ustawy
PZP,
ocena spełnienia warunków Wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana
według formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociazby jednego
warunku, skutkowa c b ędzie wykluczeniem Wykonawcy z po stępowania.
3.2. Podstawy wykluczenia
3.2.L Podstawy wykluczenia okręślone w art.24 ust 1 Ustawy PZP.
3.3. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego
potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu:
3.3.1. Wykonawcy winni przedstawió oświadczenie, iz spełniają warunki
określone w Art. 22 ust. l PZP i nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o
udzielenie zamówienlapublicznego na podstawie Art. 24 ust. I PZP.
3.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przezwykonawcę w
postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia
okoliczności o których mowa w Art. 25 ust. 1. pkt 1 Ustawy PZP
3.4,1. W celu wykazania spełnienia warunkow udziału w Postępowaniu, każdy z
Wykonawców powinien przedłoży ó wr az z ofeftą następuj ące oświad częnia i
dokumenty:
aktualny odpis zwłaśctwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŻeli odrębne przepisy wymagająwpisu
do rejestru iub zgłoszenta do ewidencji działalności gospodatczej, wystawiony
nie wcześniej niŻ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
oświadczenia Wykonawcy' Żę nte zaIega z opłacaniem podatków, składęk na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub oświadczenie, Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie' odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu'
zamleszezonę w załącznlku nr 3 do SIWZ.
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3.4.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potw ierdzających spełnian ie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane Wymagań okróślonych WZez
zamawia1ącego: Homologacja Ml na dostarlzany pojazd.

4. PROCEDURA:

4.1. Opis
4.I.l. Tryb u dzielen i a zamówi enia : przetar g nieograni czony
4,1.2. Zamawiający żąda wadium: nie
4.t.3. Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
4.l.4. Dopuszcza się złożenia ofert w postaci katatogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
4.1.5, Dopuszcza się złożenia oferĘ wariantowej: nie
4.I.6. Przewiduje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej: nie
4.2. Kryteria oceny ofert
4.2,1" Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie (waga 100)
a) Cena ofertowa brutto (podana w polskich złotych z d,o*adnością do dwoch
Iiczb po przecink,r) - C - waga 80
b) Gwarancja (podana w latach) - G - waga 20

4.3. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust 1 ustawy PZP:
tak, zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziałuw postępowaniu
na podstawie złożonych oświadczeń, jednakŻę zastrzega sobie prawo do
zażądania o d Wykonawcy do starczeni a sto s ownych dokumentów
potwierdz aj ący ch spełnienie warunków pod rygorem o drzucenia o ferty.

4.4. Zmiana umowy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy: nie
4.5. Miejsce i termin składania ofert
do dnia 20 pażdziernik 2017 r. do godziny 1 1.30
4.6. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert'

osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: ŁUKASIK BARBARA
tel. 02 238602113225335 wew. 348, tel. Kom .048 698639055

ZAI/IAWIAJĄCY

YI{IIKTORA

tęry Słefałsłi


