OGŁOSZENIE O PRZETARGU
O wszczęciu postępowania na zakup
Samochodu dostawczego skrzyniowego
Zamawiający
Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o.
ul.I.Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tryb postępowania
Postępowanie przetargowe nr 1/2016 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z
§ 29 Regulaminu Udzielania Zamówień.
Przedmiot zamówienia

Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego wg opisu przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 2).
Termin realizacji
29.02.2016 r.
Termin składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki do 29.01.2016 r. do godz. 1400.
Kryteria
Cena ofertowa netto – 90 %
Cena za wyposażenie poza specyfikacją – 10%
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Warunki zamówienia nr 1/2016 stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Osoba uprawniona do kontaktu
Hieronim Drews – Dział Techniczny, w godzinach 7.30 – 15.00
telefon 67/28 22 592
Uwagi
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Chodzieży
ul. I. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież
tel.: 67/28 22 592, fax: 67 28 27 837
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Na zakup samochodu dostawczego skrzyniowego wg opisu
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2).
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania
Zamówień na
Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r.
stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012
Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

Tryb przetargu: Zebranie ofert nr 1/2016
ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PROWADZONE BEZ STOSOWANIA USTAWY
W MYŚL ART. 133 UST. 1 PZP

Zatwierdził
Prezes Spółki
Piotr Matyja

Chodzież, styczeń 2016

Załącznik nr 1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
do postępowania przetargowego:
1. Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego
2. Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży
ul. I.Padereweskiego 2
64-800 Chodzież
NIP: 607-00-17-919
Regon: 300076198
Numer telefonu: 67/28-22-592
Numer faksu: 67/28-27-837
e-mail: biuro@mecchodziez.pl
Godziny urzędowania: pn.-wt. 7.30 -16.00, śr.-pt. 7.00 – 15.00
3. Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej i
napisana pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu
bez pozostawienia śladów. Dokumenty winny być podpisane przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z
aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi lub osoby posiadające
pełnomocnictwo od osób uprawnionych. Pełnomocnictwo winno być stosownie do
obowiązujących przepisów opłacone i zawierać ściśle i jednoznacznie
określony zakres umocowania oraz okres jego ważności.

Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego winny być dostarczone w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę
oraz posiadać tłumaczenia na język polski.
Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem
osoby uprawnionej. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym
egzemplarzu.
Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie zaadresowanej do
Zamawiającego na adres:
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży
ul. I. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież
i oznakowanej następująco:
„Oferta na dostawę samochodu dostawczego skrzyniowego” z podaniem pełnej
nazwy i adresu Wykonawcy.

Kryterium oceny ofert

Lp

Kryterium

Waga

1

Cena ofertowa

90%

2

Cena za najbogatsze dodatkowe
wyposażenie poza specyfikacją tech

10%

Kryterium 1
W kryterium ceny ofertowej punkty obliczane będą według wzoru:
CX = ( C min / C oferty ) x 100 x WAGA KRYTERIUM
gdzie : Cx – otrzymane punkty za cenę,
C min – cena najniższa z pośród złożonych (ważnych) ofert,
C oferty – cena badanej oferty
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę, oraz najbogatsze dodatkowe
wyposażenie otrzyma 90 + 10 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio
mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania
niniejszych Warunków i uzyska największą ilość punktów.
4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego skrzyniowego w
zakresie określonym w załączniku nr 2 do ogłoszenia. Miejsce dostawy określone
zostanie w momencie realizacji zamówienia.
5. Warunki realizacji.
Dostawca dostarczy samochód dostawczy skrzyniowy zgodnie z załączoną
specyfikacją techniczną na miejsce wskazane przez Zamawiającego w terminie do
29.02.2016r.
6. Warunki gwarancji
Gwarancja na dostarczony samochód dostawczy skrzyniowy powinna wynosić 24
miesiące od dnia odbioru.
7. Dokumenty i oświadczenia jakie muszą dostarczyć wykonawcy.
7.1. 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 wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy
przed upływem składania ofert.
7.2. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 3).
7.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4)
Brak w/w dokumentów lub oświadczeń, bądź ich niezgodność z wymaganiami
określonymi w pkt. 3 SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta nie
będzie rozpatrywana.
8. Osoby upoważnione do udzielania informacji w postępowaniu.
Hieronim Drews – dział techniczny, nr tel.:67/28-22-592
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w
Chodzieży mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy ul. I. Paderewskiego
2 do dnia 29.01.2016r. do godz. 14.00.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu ich
składania w siedzibie Zamawiającego o godz. 14.15
10. Wadium
Wadium nie jest wymagane.
11. Informacje odnośnie sposobu udzielania wyjaśnień do SIWZ i wprowadzania
zmian warunków do SIWZ.
W trakcie toczącego się postępowania Wykonawcy mogą zwrócić się o wyjaśnienie
treści SIWZ, nie później jednak niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
Wyjaśnienie zostanie przesłane do Wykonawcy, który przysłał zapytanie oraz tych
Wykonawców, którzy zgłosili Zamawiającemu swój udział w postępowaniu
przetargowym.
Wyjaśnienie zostanie odpowiednio umieszczone na stronie internetowej:
www.mecchodziez.pl w miejscu publikacji ogłoszenia o przetargu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej SIWZ,
jednak nie później niż na 5 dni przed terminem składania ofert. Informacja o
ewentualnych zmianach zostanie przekazana w ten sam sposób, co informacja o
wyjaśnieniach.
12. Termin związania ofertą, oferty częściowe, podwykonawcy
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy o zamówienie
Umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. Termin zawarcia umowy zostanie określony w
zawiadomieniu o wyborze oferty.
Umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów, o których mowa w pkt 3 niniejszej
SIWZ.
14. Unieważnienie postępowania przetargowego.
Postępowanie unieważnia się, gdy nie złożono ofert lub wszystkie oferty zostały
odrzucone.
Unieważnienie może nastąpić również w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej
oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego
postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów przygotowania ofert.

Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Specyfikacja techniczna samochodu dostawczego skrzyniowego.
Wymagane parametry i wyposażenie samochodu marki
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ilość - 1 szt.
pojazd fabrycznie nowy - rok produkcji 2015/2016
DMC (dopuszczalna masa całkowita) do 3,5 [t] z homologacją na 6 osób
silnik Diesel TDI spełniający wymagania min. normy EURO 5
pojemność silnika [cm3] - od 1800 do 2500
moc silnika nie mniejsza niż 130 KM
napęd - przedni
skrzynia biegów manualna - 6 biegów do jazdy w przód + 1 wsteczny
rodzaj nadwozia - skrzyniowe, z podwójną kabiną na ramie, 4 drzwi, do
przestrzeni pasażerskiej po lewej i prawej stronie, z ogranicznikiem otwarcia
skrzynia ładunkowa aluminiowa, burty odchylane z trzech stron
- wymiary [mm] - długość do 2200, szerokość do 2000, wysokość do 400,
- na tylnej burcie składany stopień wejściowy,
- podłoga skrzyni ładunkowej wyłożona sklejką wodoodporną o grubości
minimalnej 10 [mm],
- burty skrzyni ładunkowej wyłożone od wewnątrz sklejką wodoodporną o
grubości minimalnej 10 [mm],
- uchwyty do mocowania ładunku w podłodze skrzyni ładunkowej (min. 6 szt.)
- przegroda ze sklejki wodoodpornej o grubości minimalnej 10 [mm] w
przedniej części skrzyni ładunkowej o szerokości 350 [mm] wzmocniona
stalowym stelażem - projekt do akceptacji przez Zamawiającego
tylna ściana kabiny osobowej z szybą, kabina osobowa oddzielona od skrzyni
ładunkowej siatką z ogranicznikami na górze do przewożonych rur, a także z
możliwością przymocowania do siatki różnych narzędzi i akcesoriów - projekt
do akceptacji przez Zamawiającego
fotel kierowcy - z regulacją wysokości, fotel pasażera podwójny
tylne siedzenie trzyosobowe z zagłówkami oraz ze schowkiem pod siedzeniem
komplet dywaników gumowych do kabiny osobowej
czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
klimatyzacja
radio fabryczne
centralny zamek sterowany pilotem
wspomaganie układu kierowniczego z kolumną kierownicy regulowaną w
dwóch płaszczyznach
poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
kolor nadwozia - biały
systemy hamulcowe wyposażone w:
- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania,
- elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego zapobiegającą poślizgowi
jednego z napędzanych kół tracącego przyczepność,
- system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania
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silnikiem,
- system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie
momentu obrotowego,
- elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy,
zbiornik paliwa o pojemności min. 80 litrów
ładowność [kg] - ok. 1300-1500 kg
uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na stałe
niezależne zawieszenie przód i tył
koła - felgi min. 16” wyposażone w mini-kołpaki
samochód wyposażony w komplet opon zimowych oraz komplet opon letnich
koło zapasowe pełnowymiarowe
osłona nadkoli kół przednich i tylnych, osłony przeciwbłotne przód i tył
belka sygnalizacyjna świetlna typu LED koloru pomarańczowego, z miejscem
na napis zaproponowany przez zamawiającego o szerokości dopasowanej do
szerokości dachu pojazdu - projekt do akceptacji przez Zamawiającego
gwarancja (książka gwarancji):
- gwarancja na silnik i podzespoły jezdne min. 2 lata bez limitu kilometrów,
- gwarancja na lakier min. 3 lata,
- gwarancja na perforację nadwozia min. 10 lat,
- gwarancja na pojazd kompletny min. 2 lata

a) Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować przedmiot zamówienia
spełniający wszystkie wymogi konieczne przedmiotu zamówienia opisane w kolumnie
nr 2 powyższej tabeli.
b) Odbiór samochodu bez wad nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego,
oraz z załączoną m.in. kartą pojazdu, instrukcją obsługi pojazdu, wyciągiem ze
świadectwa homologacji. W przypadku wykrycia wad fizycznych (zła jakość)
Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu w ciągu 7 dni od daty dostawy, a
Wykonawca jest zobowiązany do dostawy towaru wolnego od wad w terminie 7 dni
od daty jego zwrotu.

ZAŁĄCZNIK NR 3

FORMULARZ OFERTOWY
Do oferty na dostawę samochodu dostawczego skrzyniowego
Nazwa i adres Wykonawcy
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Numer telefonu.................................................fax ...............................................
1. Zobowiązujemy się do realizacji w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z
opisem jak w pkt 4 SIWZ załącznik nr 1 oraz złożoną ofertą w cenie:

Wartość
netto:.........................................zł+.....................VAT=.......................zł.
(słownie brutto:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
2. Na dostarczony samochód dostawczy skrzyniowy udzielamy gwarancji na
okres .............................. m-cy.
3. W załączeniu przedstawiamy komplet dokumentów, o których mowa w pkt 7
SIWZ.

............................................
(Podpis osoby uprawnionej)

ZAŁĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE
Do oferty na dostawę samochodu dostawczego skrzyniowego
Nazwa i adres Wykonawcy
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
Numer telefonu.....................................................fax..........................................
Wykonawca oświadcza, że:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Jestem świadomy poniesienia odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych
informacji.
Oświadczenie powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.............................................
(Podpis osoby uprawnionej)

