Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu
ul. Chrobrego 105/107
87-100 Toruń
tel. (56) 669 43 01 ; fax (56) 660 48 20
e-mail : sekretariat@urbitor.pl
Toruń, dnia 11.12. 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000
euro na zadanie pod nazwą:
„Wynajem długoterminowy samochodu osobowego”
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1 - samochody osobowe
Zapraszamy do złożenia oferty na Wynajem długoterminowy auta osobowego
Rozdział I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa: Urbitor Sp. z o.o.
Regon: 001310116
NIP: 879-016-89-84
Adres: 87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@urbitor.pl
Adres strony internetowej: www.urbitor.pl
Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 poz.1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP". Postępowanie prowadzone jest w
procedurze do 30.000 EUR, do której nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018.1986 ze zm.). Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018.1986 ze zm.) do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy
w/w ustawy. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej www.urbitor.pl w zakładce
zamówienia publiczne.
Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy samochodu osobowego typu van,
przystosowanego do przewozu 7 osób, na okres 3 lat, przy wpłacie własnej 0, bez konieczności wykupu.
2. Samochód musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku, sprawny technicznie, gotowy do
eksploatacji, wolny od wad prawnych i fizycznych. 3. Zamawiający określa roczny limit kilometrów na
poziomie 30.000 km rocznie. 4. Nadwozie pojazdu oraz szyby nie mogą zawierać reklam Wykonawcy. 5.
Zwrot samochodu nastąpi w terminie 14 dni od dnia będącego ostatnim dniem najmu samochodu zgodnie
z terminem najmu zawartym w umowie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w miejscu
wskazanym przez Wykonawcę. 6. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki
techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa dla samochodów osobowych
poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa
wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów
Opis techniczny:
1. rok produkcji: 2018;
2. stan: nowy
3. grupa pojazdów: vany (wg systematyki przyjętej przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego
„Samar”);
4. segment D – vany;
5. liczba miejsc: co najmniej 7, liczba drzwi: 5;
6. pojemność silnika: co najmniej 2000 cm3;
7. moc silnika: powyżej 140 KM;
8. rodzaj paliwa: olej napędowy
9. skrzynia biegów: automatyczna;
10. kolor lakieru: ciemny, z efektem metalicznym
11. tapicerka ciemna, alcantara lub skóra;

Wyposażenie pojazdu:
1. poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera;
2. boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne w drugim
rzędzie;
3. kurtyny powietrzne;
4. rolety przeciwsłoneczne przy tylnych drzwiach bocznych,
5. systemem wspomagania hamowania awaryjnego
6. tempomat
7. podgrzewane przednie fotele
2

8. opony samouszczelniające się
9. system kontroli ciśnienia w oponach
10. komputer pokładowy
11. czujnik deszczu i zmierzchu,
12. centralny zamek z pilotem, alarm
13. bezkluczykowy dostęp i uruchamianie samochodu,
14. automatyczna klimatyzacja z panelem sterowania przy drugim rzędzie siedzeń;
15. co najmniej 17-calowe felgi aluminiowe
16. elektrycznie i bezdotykowo otwierane drzwi bagażnika
17. światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów,
18. reflektory ze spryskiwaczami i systemem adaptacyjnego oświetlenia
19. lusterka boczne w kolorze nadwozia ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED
20. dodatkowy komplet opon (letnich lub zimowych)
21. wielofunkcyjna obszyta skórą kierownica
22. nawigacja satelitarna,
23. co najmniej 6 calowy kolorowy ekran dotykowy
24. co najmniej 8 głośników, bluetooth, złącza USB
25. asystent parkowania
26. koło zapasowe lub zestaw naprawczy; apteczka samochodowa; trójkąt ostrzegawczy; gaśnica
samochodowa.
Wymagania dodatkowe:
1. Oferujący dostarczy auto na swój koszt do siedziby Zamawiającego;
2. Zamawiający

będzie

korzystał

z

przedmiotu

zamówienia

w

ramach

wynajmu

długoterminowego przez okres 3 lat bez konieczności wykupu;
3. Oferujący umożliwi Zamawiającemu użyczanie lub podnajmowanie przedmiotu zamówienia
innym podmiotom Gminy Miasta Toruń;
7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu następujący zakres usług w ramach miesięcznej stawki
opłat najmu pojazdu:
a) finansowanie - koszt samochodu, rejestracja samochodu, przygotowanie samochodu do wydania,
przekazanie samochodu i dokumentów Zamawiającemu, Wykonawca zapewni odbiór samochodu
przez Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, b) ubezpieczenie samochodu
i likwidacja szkód: AC, OC, NNW bez udziału własnego Zamawiającego w szkodach przez cały
okres trwania umowy, zabezpieczenie pełnego postępowania przy likwidacji szkód, usługa
Assistance - zakres terytorialny Europa, Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw nie
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objętych polisą ubezpieczeniową, nie przewiduje się dodatkowych kosztów związanych z realizacją
usług w ramach polisy ubezpieczeniowej, chyba że zdarzenie spowodowane będzie działaniem
kierowcy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, ponadto Zamawiający
oczekuje świadczenia usług w zakresie polisy ubezpieczeniowej najwyższego poziomu tzn.
uwzględniając wszystkie zdarzenia losowe, które może obejmować polisa, - ubezpieczenie OC
będzie zawarte z tytułu spowodowania wypadku w czasie jazdy lub na postoju, z limitem kosztów
odszkodowania zgodnie z obowiązującym prawem, za szkody wyrządzone osobom trzecim,
kierowcy pojazdu, - ubezpieczenie AC pojazdu w najszerszym wariancie (bez udziału własnego,
franszyzy redukcyjnej, franszyzy integralnej oraz zniesioną amortyzacją części) od szkód
powstałych w wyniku: zderzenia się pojazdów, zderzenia pojazdu z martwym obiektem z zewnątrz
pojazdu, osobami, zwierzętami, kradzieży, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie (szkody
parkingowe), pożaru, zatopienia, wybuchu, działania sil przyrody, niezależnie od miejsca ich
powstania, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz
pojazdu w kwocie odpowiadającej wartości tynkowej pojazdów, - 24 godzinny Assistance w
przypadku zdarzeń drogowych oraz awarii w ramach którego pomoc dotrze do użytkownika
pojazdu w miejscu użytkowania w ciągu maksymalnie 2 godzin na terenie całego kraju, w
przypadku przekroczenia czasu udzielenia pomocy przez podmioty działające na podstawie umów
z Wykonawcą, Zamawiający będzie mógł podjąć samodzielne działania w celu odholowania i
naprawy pojazdu, a Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów tego tytułu, Assistance
obejmuje skierowanie pojazdu do najbliższego punktu serwisowego, stacji diagnostycznej,
udzielenie pomocy na miejscu/holowanie do serwisu, konsultacje techniczne z warsztatem, ocenę
kalkulacji naprawy t zakresu, autoryzacji naprawy, pokrycia kosztów naprawy,
c) samochód zastępczy dostępny w ciągu 6 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania (na
czas naprawy, przeglądu przedłużającego się ponad 4 godziny lub w przypadku likwidacji szkody
ubezpieczeniowej), samochód zastępczy będzie pozostawał do dyspozycji w dni robocze i wolne
od pracy, bez ograniczeń czasowych, z gwarancją zapewnienia samochodu o porównywalnych
parametrach, Wykonawca dostarczy samochód do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego,
d) obsługa serwisowa - naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze w
stacjach obsługi z gwarancją oryginalnych części, eksploatacyjne i sezonowe wymiany opon,
obowiązkowe przeglądy rejestracyjne, przeglądy okresowe wymagane przez producenta i
gwaranta, zapewnienie co najmniej jednej stacji obsługi w odległości do 50 km od Torunia.
8. Zamawiający ponosi koszty i opłaty związane z używaniem pojazdu: koszty paliwa, mycia
pojazdu, wymiany lub uzupełnienia płynu do spryskiwaczy, opłaty za korzystanie z
parkingów i autostrad, wymiana uszkodzonych piór wycieraczek szyb, ładowanie
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akumulatora, naprawy związane z. rażącym zaniedbaniem Zamawiającego w zakresie
użytkowania pojazdu.
9. Samochód będzie wykorzystywany do przewozu osób,
10 . POZOSTAŁE WYMOGI FORMALNE:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za
jego wykonanie.
b) przystępując do postępowania Wykonawca akceptuje wszystkie warunki opisane w
zapytaniu ofertowym,
c) nie dopuszcza się udziału podwykonawców
d) Wykonawca musi być podmiotem zarejestrowany na terytorium RP
e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, ofert częściowych,
nie przewiduje aukcji elektronicznej

Rozdział IV. TERMINY
1. Termin realizacji zamówienia: zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy najmu
przez okres 36 miesięcy. Planowany termin podpisania umowy- grudzień/styczeń 2018/2019.
2. Termin związania ofertą.
Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni licząc od terminu składania ofert.
3.Termin dostarczenia samochodu.
Zamawiający ustala okres dostarczenia samochodu na 18 grudnia 2018r. – 18 stycznia 2019r.
Rozdział V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. 2. Zawiadomienia, oświadczenia, pytania, wnioski oraz
informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:
sekretariat@urbitor.pl

3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, pytania, wnioski oraz informacje

przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania.
Rozdział VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym
w niniejszym zapytaniu ofertowym. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 3. Ofertę
należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Wszystkie dokumenty
muszą być w języku polskim. 4. Zamawiający wymaga, aby oferta była złożona na określonym przez siebie
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formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 5. Oferta powinna zawierać:
a) oświadczenia i dokumenty wymagane zapytaniem ofertowym, b) ogólne warunki umowy najmu, c)
tabelę opłat i taryf, d) specyfikację samochodu. 6. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz
podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści
zapytania ofertowego. 8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty. 9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cala
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 10. Poprawki lub zmiany
(również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
Rozdział VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółki ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń. Dopuszcza się
możliwość składania ofert pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@urbitor.pl
2. W przypadku składania ofert w wersji papierowej, na kopercie proszę umieścić napis:
„Postępowanie ofertowe na Wynajem długoterminowy auta osobowego. Nie otwierać przed 18
grudnia 2018 r., godz. 10.00”
3. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2018r. do godziny
10.00.
Rozdział XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wartość najmu jest stałą, nie podlega zmianom i obejmuje wszelkich koszty jakie poniesie Zamawiający.
2. Oferta musi zawierać cenę jednostkową netto i brutto w złotych za wykonanie przedmiotu zamówienia,
tj. za jeden miesiąc wynajmu samochodu, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 3. Wykonawca zobowiązany jest podać w
ofercie koszt wynajmu za jeden miesiąc wraz z pozostałymi kosztami operacyjnymi, określony kwotowo,
zgodnie z załącznikiem nr 1 - formularz ofertowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę
netto i brutto za cały okres wynajmu uwzględniającą wszystkie koszty zgodnie z załącznikiem nr 1 —
formularz ofertowy. 5. Ceny i stawki określone przez Oferenta nie będą zmieniane w toku realizacji umowy
najmu i nie będą podlegały waloryzacji z wyłączeniem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 6.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskiej walucie. Zamawiający nie
przewiduje udzielania zaliczek.
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Rozdział IX. OPIS KRYTERIÓW WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I SPOSOBU
OCENY OFERT
1. W odniesieniu do ofert niepodlegających odrzuceniu Komisja dokona ich oceny na podstawie kryteriów:
Cena jednostkowa brutto najmu samochodu - 100%
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie będzie podlegała odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować
ceny z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 5. Jeżeli wybór
oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło
oferty o takiej samej sumie punktów, wówczas decydującym kryterium będą parametr)- techniczne i
pozostałe wymagania minimalne -wyposażenie samochodu oraz zgodność oferty z warunkami zawartymi
w niniejszym zapytaniu o cenę. 6. Jeżeli, pomimo postanowień pkt. 5 wybór oferty dalej nie będzie
możliwy, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez
niego terminie. 7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
Rozdział X. INFORMACJE DODATKOWE ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych. 2. Wykonawca składając ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści zapytania
ofertowego, unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn, z tytułu unieważnienia
postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 4.
Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. 5. Po wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający e-mailem zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty o wynikach przeprowadzonego postępowania oraz poinformuje o wyniku postępowania na stronie
internetowej www.urbitor.pl w zakładce zamówienia publiczne. 6. Umowa wynajmu długoterminowego z
wybranym Wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych Oferentów oraz zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego, celem wybrania najkorzystniejszej oferty. 8. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania
ofertowego nie przysługują odwołania 9. niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu
Cywilnego, ale również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Z
postępowanie zostaną wykluczeni wykonawców którzy :
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a) złożyli oferty po terminie,
b) złożyli oferty bez podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Prezes
Zarządu Urbitor sp. z o. o.
Wojciech Świtalski
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zamawiający:
Urbitor Sp. zo.o.
Ul. Chrobrego 105/107
87-100 Toruń
Tel. 56/6694301
Regon 001310116 NIP 879-016-89-84

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
NIP:…………………………………………………………………
REGON:……………………………………………………………
Nr tel. ……………………………….
fax.………………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………………….
W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pod nazwą: „Wynajem długoterminowy
samochodu osobowego" oferujemy:
…………………………………………………………………………………………………...
(marka, model, typ oferowanego samochodu)
O parametrach funkcjonalno-użytkowych i wyposażeniu zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami technicznymi
zawartymi w zapytaniu ofertowym, którego cena wynajmu z uwzględnieniem wszystkich kosztów zamówienia wynosi:

1) przy umowie wynajmu długoterminowego na okres 36 m-cy (3 lat):
Cena netto wynajmu samochodu:……………………………………………………zł/miesiąc
stawka VAT………% ………………………zł
Cena brutto wynajmu samochodu: …………………………………………………..zł/miesiąc
słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………
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Cena ryczałtowa netto za cały okres umowy (36 miesięcy) ……………………zł
słownie:……………………………………………………………………………………………………………

Cena ryczałtowa brutto za cały okres umowy (36 miesięcy) ……………………zł
słownie:……………………………………………………………………………………………………………

1.

Oświadczamy, że najbliższa autoryzowania stacja obsługi pojazdów znajduje się w odległości……..km od

siedziby zamawiającego, w miejscowości…...
2.

Oświadczamy, że oferowany samochód jest fabrycznie nowy, nic był poddawany jakimkolwiek naprawom oraz
spełnia polskie wymagania, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20.06.1997 roku prawo o ruchu
drogowym.

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania
oferty i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

4.

Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji
przyszłego świadczenia umownego.

5.

Oświadczamy, że zamówienie realizować będziemy sami, tj. bez udziału podwykonawców.

6.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. przez
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym prze Zamawiającego.

8.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i
prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Ogólne warunki umowy najmu
2. Tabela opłat i taryf

3. Dane techniczne oferowanego samochodu osobowego
……………………………………………………
(podpis: upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)

…………………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)
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