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Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych

Miłosierdzie Boże

ui. Gliwicka 366, 43—190 Mikołów - Borowa

tel./fax

+

Wieś

48 32 238 60 21, 322 53 35

osrodek@borowa-wies.p|, www.osrodek.borowa-wies.pi

e—maii:

Mikołów-Borowa Wieś, dnia 14.08.2019r.
KW

0483 /19/DS
Wg rozdzielnika

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w otwartym konkursie ofert pt.:
”Zakup i dostawa autobusu do przewozu Osób Niepełnosprawnych dla

Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie Borowej Wsi"

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże zaprasza do złożenia
oferty w otwartym konkursie ofert na „Zakup dostawę autobusu do przewozu Osób
i

Niepełnosprawnych dla Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże
w Mikołowie — Borowej Wsi". Ogłoszenie wraz z dokumentami do pobrania zostało

zamieszczone na

stronie

naszej

internetowej

www.osrodek.borowa-wies.p|,

a ponadto przesyłamy treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia oraz wzorem oferty umowy.
i
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Ogłoszenie o konkursie ofert
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wzór oferty
Wzór umowy

[.I—ś] KRS 0000566902

'
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REGON 243137570, NIP 635-18-31-267
Konto bankowe: iNG Bank Ślaski SĄ O/Mikoiów 41 1050 1399 1000 0023 6769 6693

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
dotycząca konkursu ofert pn:
„Zakup I dostawa autobusu do przewozu Osób Niepelnosprawnych
dla Ośrodka Dla Osób NIepelnosprawnych Miłosierdzie Boze w Mikołowie — Borowej
Wsi”
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr OSR.__1I2019
Zamawiający:
Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże
ul. Gliwicka 366 , 43-190 Mikołów
tel./fax: (32) 238 60 21 wew.307

borowa-wies.
osrodek@borowa-wies.pl;
Strona internetowa publikacji SIWZ:
www.osrodek.borowa-wies.pl
e-mail: dstefanski

!

Szczegółom opis przedmiotu zamówienia:
1.

Przedmiotem zamówienia jest:

Rodzaj pojazdu: autobus przystosowany do przewozu Osób Niepełnosprawnych
Ilość miejsc w pojeździe - 20 miejsc + kierowca
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamowienia:
Rok produkcji 2019
Silnik diesel o pojemności od 1900-2000 cm3
Moc od 170 -190 KM
Skrzynia biegów automatyczna min 8 stopniowa.
Rozstaw osi: 4480 -4495 mm
Kolor nadwozia: biały , srebrny lub czerwony.
Zbiornik paliwa o pojemności 70-90 l.
Fotel kierowcy amortyzowany, z regulacją w 3 płaszczyznach, regulacją pochylenia
poduszki siedzenia oraz elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
kręgosłupa.
9. Podłokietnik przy fotelu kierowcy po prawej i lewej stronie
101 Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
1 1. Kierownica wielofunkcyjna
12. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
13. Centralny zamek sterowany pilotem
14. Szyby w kabinie kier0wcy sterowane elektrycznie
15. Układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy ze wspomaganiem
16. Koło zapasowe z koszem mocującym i zestawem narzędzi z podnośnikiem
17. Tempomat i ogranicznik prędkości do 100 km/h
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18. Systemy wspomagające ABS, EBC, EDB

Oświetlenie stopnia wejściowego w kabinie kierowcy
20. System Start-Stop
21. Ostrzegawczy sygnał cofania
22. Klimatyzacja półautomatyczna
23. Kamera cofania.
24. Czujniki parkowania.
25. Radio z obsługą telefonu.
26. Koło zapasowe.
19.

Przystosowanie:
Montaż 20 foteli na podstawach
Montaż 20 podłokietników
Montaż oświetlenia LED
Tapicerowanie calej przestrzeni samochodu
Wklejenie szyb stałych przyciemnianych
Wklejenie szyb stałych przyciemnianych w drzwiach tylnych
Wykonanie podłogi ze sklejki wodoodpornej na całej długości samochodu
Podświetlany stopień wejściowy przy drzwiach bocznych
9. 3 podwójne szyby OKB
10. Zabezpieczenie nadkoli włóknina tapicerska
11. Uchwyt do wsiadania przy drzwiach bocznych
12. Kierunkowskazy dachowe, tylne
13. Oklejenie pojazdu świadczącego o transporcie osób niepełnosprawnych
14. Badania na OSKP
15. Ogrzewanie cześci pasażerskiej
16. Montaż rampy najazdowej
17. Szyny w podlodze (przewóz osób na wózkach)
18. Oświetlenie/ wentylacja w części pasażerskiej
19. Próg wejściowy obniżony.
20. Rampa najazdowa wliczona w cenę
21. Możliwość przewożenia 6 osób na wózkach inwalidzkich.
22. Klifnatyzowana przestrzeń osobowa.
23. Hak holowniczy.
24. Blokada drzwi wyjściowych przed otwarciem przez pasażera.
25. Obniżany próg ulatwiaj ący wsiadanie do samochodu.
26. Mechanizm umozliwiający kierowcy zamykanie i otwieranie drzwi dla pasażerów z
pozycji fotela kierowcy
27. Klimatyzacja i ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej niezależna od strefy dla kierowcy.
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Gwarancja:
3-letnia gwarancja techniczna
3-letnia gwarancja na powłokę lakierniczą
12-letnia gwarancja na nieprzerdzewienie karoserii
Dostawca zobowiązany jest do przekazania pojazdu w terminie do dnia 15.12.2019.
W dzień przekazania pojazdu dostawca zobowiązany jest wystawienia dokumentu sprzedaży
tj. faktury VAT oraz przekazania
wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania

rejestracji.
Wraz z pojazdem należy dostarczyć:
książkę senNisową,
świadectwo homologacji,
książkę gwarancyjną,
instrukcję obsługi.
Dwa komplety kluczy
0
Wszystkie wlw dokumenty winne być w języku polskim oraz dwa komplety oryginalnych

'

kluczyków.

Dostawca w cenie oferty zobowiązany jest przeprowadzić instruktaż z zakresu obsługi
przedmiotu zamówienia, który należy przeprowadzić w dniu przekazania pojazdu
„

2. Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać
osobiście w siedzibie Zamawiającego w Ośrodku dla Osób Niepelnosprawnych Miłosierdzie
ul. Gliwicka 366 43-190 Mikołów, biuro administracji, w godzinach od 8:00 do 14:00, atakże
,

drogą elektroniczną bezpośrednio ze strony internetowej www.osrodek.borowa-wies.pl
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia oraz procedury konkursowej: Damian
Stefanskl tel. 32 238 60 21 wew. 307
oraz termin składania ofert.
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Nie otwlerać ~ Konkurs: OSR.1I2019— „Zakup i dostawa autobusu do przewozu Osób
Niepełnosprawnych dla Ośrodka Dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boze w
Mikołowie — Borowej Wsi”

3. Miejsce

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Ośrodku dla Osób
Niepelnosprawnych Miłosierdzie Boże ul. Gliwicka 366, 43-190 Mikołów. parter, biuro
kancelarii, w terminie do 26.08.2019 r. do godz. 10:00.
4. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
Komisyjne otwarcie ofert wybranie dostawcy odbędzie się w dniu: 26.08.2019 r. do godz.
10.30 w: Ośrodku dla Osób Niepelnosprawnych Miłosierdzie Boże ul. Gliwicka 366, 43-190
Mikołów.
i

porównania oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami ich wagami (%).
W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona
oceny ofert na podstawie kryterium:
5. Kryteria

i

i

'

1

cena brutto

80%

2

termin dostawy

20%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.
Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Znaczenie
"
procentowe
Kryterium
l.p

Cena brutto

kryterium

Maksymalna ilość
punktówjakie może
otrzymać oferta

80%

80 pkt.

20%

20 pkt.

za dane kryterium

Liczba punktów = Cn/Cb x 80

gdzie:
1

2

najniższa cena spośród wszystkich ofert nie
odrzuconych
- Cb — cena oferty badanej
- 80 wskaźnik stały
Termin dostawy autobusu wraz z osprzętem
po 15.12. 2019 — 0 pkt.
Do 15.12.2019 — 10 pkt.
- Cn

—

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na stronie

internetowej informacje o:
Wyborze oferty, podając nazwę Firmy której ofertę wybrano;
unieważnieniu postępowania z podaniem uzasadnienia faktycznego i
prawnego.
7. Termin na związania ofertą, na wniesienie potencjalnych odwołań upływa 30.08.2019.
11. 2.09.2019 zostanie zawarta umowa z wybranym dostawcą na dostawę przedmiotu
zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.
lVlikołów _ Borowa

Wieś. dnia 14.08.2019r.

x

Ośrodek dla Osób "
Miłosicy .

UMOWA DOSTAWY All/2019
'

W dniu 02.09. 2019r. pomiędzy OŚRODKIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MIŁOSIERDZIE BOŻE , z siedzibą w MIKOŁOWIE-BOROWEJ WSI przy ulicy
GLIWICKIEJ 366 , KRS 000566902, NIP 6351831267
zwanym w dalszej części Zamawiającym — reprezentowanym przez :
l. DARIUSZA LATOS ~ DYREKTORA OŚRODKA
2. DAMIANA STEFANSKIEGO —Z-cę DYREKTORA OŚRODKA

zwanym w dalszej części umowy Dostawcą
reprezentowanym przez:

została zawarta umowa o treści następującej

:
@

1.

Podstawa zawarcia umowy
Podstawą zawarcia umowy jest wybór oferty Dostawcy w Konkursie ofert opublikowanym na
stronie Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w dniu 14.08.2019r
numer OSR.1/2019
@

2.

Przedmiot umowy
1. Zamawiaj ący zamavw'a a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę fabrycznie nowego
Autobusu marki ............

2. Szczegóły i standardy techniczne określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w

ramach konkursu ofert.

Przedmiot zamrowienia oraz zakres gwarancji jest określony w ofercie dostawcy z dnia
............... która to została wybranajako naj korzystniej sza.

3.

4. Wymagania dodatkowe:

Dostawca wyda pojazd wraz z całą dokumentacją autobusu, w tym instrukcją obsługi,
dokumentem gwarancyjnym i świadectwem homologacji, niezbędną do rejestracji pojazdu
jako autobusu.

@

3.

Terminy umowne
......2019r.
1. Zamawiający ustala termin wykonania umowy do dnia
2. Miejsce wykonania umowy — dostawy przedmiotu umowy - siedziba Zamawiającego.

›

@

4.

Uprawnienia Dostawcy
Dostawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej
przedmiotem umowy oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny a także_
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania umowy.
@

5.

Cena umowna
]. Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę
.................. brutto',
słownie:
........................................................................... zł./00_'
2. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
5

6.

Płatności
l. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu (› fakturę VAT z co najmniej
14 dniowym terminem płatności, wystawiona przez Dostawcę w dniu dostawy dostarczenia
ciągnika do siedziby Zamawiaj ącego.
2. Płatność nastąpi przelewem na konto dostawcy na rachunek bankowy wskazany w fakturze

VAT.

5

7.

Kary umowne:
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy — w wysokości 0,2 % ceny brutto za każdy
dzień opóźnienia ,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi
— w wysokości 0,1 %
ceny brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy
-—
w wysokości 10% ceny brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile

wartość faktycznie poniesionych przez niego szkód przekracza wysokość naliczonych
i otrzymanych kar umownych.
@

8.

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach — po jednym dla stron.

Dostawca
- wypełnia dostawca

'

.'

Zamawiający

'

(miejsce data złożenia oferty)

(pieczęć oferenta)

i
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Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże
ul. Gliwicka 366

43-190 Mikołów

x
OFERTA

dotycząca:

„Zakup i dostawa autobusu do przewozu Osób Niepełnosprawnych
dla Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie — Borowej
Wsi"

do konkursu nr OSR.1/2019

|.

Dane na temat oferenta:

1.Pełna nazwa:

2. Dokładny adres:

miejscowość
ulica

...............

telefon
..................................................................
email

fax

NlP: .......................................................................................................................

)

6. Osoba wyznaczona do kontaktów (imię, nazwisko, numer telefonu

kontaktowego, adres email): .....................................................................................................................
ii.

.
.

Oferujemy dostawę
wSiWZ:
marka:
model:

.

.

,

zgodnie zwymaganiami'

'

netto
(słownie

za cenę:

.

autobusu

(słownle)
brutto
PodatekVAT ......... %wkwocie........................zł.
(słownie:

lil.

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w
terminie do ..................

IV.

Forma i termin płatności przelew 14 dni

_V.

Przedmiot dostawy:

PROPOZYCJA
OFERENTA CZY
POJAZD ZAWIERA
TEN ELEMENT tak/nie

WYMAGANIAOFERTOWE NIEZBĘDNE
i

2019

-l

44

Romom osi:

.

mdwon'r

lub
70-901.

iwa

8. Panel kierowcy amrtyzownny, z regulacją w 3 płaszczyznach residacją
pochylenia poduszki siedzenia oraz elektryczną regulacją pogania odcinka

Podłokietnik

.

i

10.

i

Il.

wiel

]

anek

13.
14.
1

.

17.

w kabinie
[Jidad
T

.S
19. Oświetl

2l
ZZ. Kl
.

Kamera cofania.

24. C

niki

Radio z
26. Koło

telefonu

.

1.

Mama: 20

2. Montaż20
3.
oświetlenia LED
4 T
5.
6.
7.

w drzwiach
m całe

9.3
II
12.
3.

osób na wózkach

23. Huk
24.

25

do sarmchodu.

26. Mechanizmumożliwiający kierowcy zamykanie i otwieranie drzwi dlo
27.

:

i

fotela

Klinmyncja ogrzewanie prmsmni pasnżerskiej niezależna od suefy dla

lZ-letnia

i

VI.

Oświadczamy, że:

1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszt wykonania zamówienia — opisane w SIWZ
oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
2) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy
do niej zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz uzyskaliśmy wszystkie
'
konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty.
3) Spełniamy wszystkie warunki, określone w SIWZ
złożyliśmy wszystkie
warunków.
dokumenty,
spełnianie
tych
potwierdzające
wymagane
4) Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy w przypadku wyboru naszej oferty
zobowiązujemy się do jej podpisania na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5) Otrzymaliśmy niezbędne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz
przygotowania złożenia oferty oraz sporządziliśmy ją zgodnie z SIWZ.
6) Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty
dokumenty opisują stan prawny faktyczny na dzień złożenia oferty (art. 297
Kodeksu karnego).
7) Upoważnionym przedstawicielem (pełnomocnikiem) do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do
innych dokumentów związanych z postępowaniem
podpisywania oferty
podejmowaniem decyzji w imieniu Wykonawcyjest: ....................................
9) Oferta została złożona na ...... stronach podpisanych kolejno ponumerowanych
od nr 1 do nr ......
i

i

i

i

i

i

i

i

(podpis osoby upoważnionej oferenta)

