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Siemianowice Śląskie, 02.12.2021 r. 

MOSiR: 3211/12.01/2021 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: 

„Zakup samochodu dostawczego dla  potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pszczelnik.” 

 

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019). 

 

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „ Pszczelnik”  

ul. Park Pszczelnik 3, 

41-100 Siemianowice Śląskie 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest samochód dostawczy o następujących parametrach (tabela 

poniżej): 

 

 

SAMOCHÓD DOSTAWCZY 

OPIS WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

STAN UŻYWANY 

KATEGORIA DOSTAWCZE 

ROK PRODUKCJI WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2010 ROKU 

POJEMNOŚĆ SILNIKA MINIMUM 2500 CM3 

MOC SILNIKA MINIMUM 130KM 

SKRZYNIA BIEGÓW MAUALNA 

RODZAJ PALIWA DIESEL 

PRZEBIEG  

(dot. pojazdów używanych) 

MAKSYMALNIE 250 000 km 

TYP NADWOZIA WYWROTKA 

LICZBA MIEJSC 3 

DOPUSZCZALNA MASA 

CAŁKOWITA 

MAKSYMALNIE 3500 KG 

PODWÓJNE TYLNE KOŁA TAK 

BEZWYPADKOWY TAK 

ZAREJESTROWANY W POLSCE TAK 

WYMIARY SKRZYNI 

ŁADUNKOWEJ 

DŁUGOŚĆ MINIMALNA SKRZYNI: 3,40 M 

WYPOSAŻENIE ABS, IMMOBILIZER, WSPOMAGANIE KIEROWNICY, ELEKTRYCZNE 

SZYBY, PODUSZKA POWIETRZENA KIEROWCY, RADIO, KOMPLET 

OPON LETNICH ORAZ ZIMOWYCH (STAN CO NAJMNIEJ DOBRY) 

DODATKOWO OPŁACONY (W TYM PRZEGLĄD REJESTRACYJNY NA OKRES MIN 6 

MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA PROTOKOŁU ODBIORU ORAZ POLISA 

UBEZPIECZENIOWA W PAKIECIE OC, NNW NA OKRES MIN 10 MIESIĘCY 

OD DNIA PODPISANIA PROTOKOŁU ODBIORU), NIEUSZKODZONY 

GWARANCJA MIN. 1 ROK 
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III. Termin realizacji zamówienia 

Do 14 dni od daty złożenia zamówienia 
 

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto - 100% 

Zamawiający obliczy ilość punktów dla badanej oferty wg wzoru: 

     

          Najniższa oferowana cena brutto 

An = ---------------------------------------  x 100 pkt  x 1  

              Cena brutto badanej oferty 

 

 

An – liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium cenowe 

n – numer oferty 

1.  Maksymalna liczba punktów wynosi 100. 

2.  Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy 

zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów 

wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen. 

3.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie 

można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką sama 

cenę Zamawiający przedstawi tym Wykonawcom propozycję złożenia oferty dodatkowej w następnym 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

V. Sposób obliczenia ceny 
1. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie  łączną cenę netto, brutto  realizacji przedmiotu zamówienia 

za jeden konwój. Wyliczenia ceny oferty należy dokonać zgodnie z Formularzem oferty. 

2. Cena oferty określona przez Wykonawcę  musi obejmować całkowity koszt brutto przedmiotu 

zamówienia, w tym VAT, ewentualne upusty, rabaty. 

3. Ceny netto, brutto  określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie 

będą podlegały zmianom. 

4. Cena oferty brutto musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami 

wpływającymi na ostateczną cenę. W przypadku rozbieżności za obowiązującą przyjmuje się cenę 

wyrażoną słownie.    

 

VI. /inne/ 
1. Nie dotyczy 

Zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* klauzula informacyjna, dot. przetwarzania danych osobowych 

kontrahentów MOSiR „Pszczelnik”. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” z 

siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Park Pszczelnik 3, kod pocztowy 41 - 100 . 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia z Państwem umowy na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) 

oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze). 

3. MOSiR 'Pszczelnik” ma prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy 

mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym 

odbiorcom: 

– osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć 

dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; 

– podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, 

– innym odbiorcom danych np. bankom, urzędom skarbowym. 

4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą archiwizowane 

przez okres zgodny z obowiązującymi w MOSiR „Pszczelnik” przepisami archiwalnymi oraz przez okres 

niezbędny dla cywilnoprawnej obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogły by być kierowane 

do nas, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa. 

5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia 

danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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6. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą 

przetwarzanie Państwa danych. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jesteście Państwo 

zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z 

Państwem umowy. Konieczność podania danych wynika m.in. ustawy z dnia 29 września 1994 r.o 

rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395.), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.). 

8. Naszym inspektorem ochrony danych jest p. Przemysław Milbauer. W razie potrzeby proszę pisać na 

adres: p_milbauer@mosir.siemianowice.pl 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 

VII. Miejsce, termin i forma składania oferty 
1. Ofertę należy  sporządzić według załączonego Formularza oferty .  

2. Oferta winna być podpisana przez upoważnioną osobę/y. 

Ofertę należy złożyć/przesłać pisemnie pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” 

ul. Park Pszczelnik 3, 41-100 Siemianowice Śląskie: e-mailem: mosirsiem@poczta.onet.pl, 

k_pessel@mosir.siemianowice.pl lub złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 

„Pszczelnik” w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2021 r. włącznie.  

W przypadku składania oferty pocztą lub w siedzibie Zamawiającego na kopercie należy umieścić napis: 

„Zakup samochodu dostawczego dla  potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pszczelnik.” 

3.  Oferta złożona po upływie wyznaczonego terminu, jak również oferta, która nie została podpisana, nie 

została złożona w formie pisemnej lub jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego, nie będzie 

podlegała ocenie. 

 

VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji w formie pisemnej; 

e-mailem: mosirsiem@poczta.onet.pl, k_pessel@mosir.siemianowice.pl 

 

 

 

(data i podpis osoby prowadzącej postępowanie)                
 

02.12.2021 Katarzyna Pessel 

 

 

 

Załącznik: 

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

2. Oświadczenie – Załącznik nr 2 do oferty 

3. Projekt Umowy - Załącznik nr 3 do oferty 

4. Dokument uprawniający do składania podpisów w imieniu Wykonawcy *) 

 

*) jeśli dotyczy 
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