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P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  

Reg ionalne  Biuro  w  Olsztyn ie ;   

u l .  Murzynow skiego 18;  10 -684  Olsz tyn  

tel./fax. (89) 533-68-66; e-mail.: smenderski@ptop.org.pl 

Olsztyn, dn.27.07.2022 r. 

Znak sprawy: RB-37 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 

(adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 

Olsztyn), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania 

zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku 

z realizacją zadania będącego częścią projektu: 

 

„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-

0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 

w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: 

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na realizację 

zamówienia: 

 

" DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU SUV Z NAPĘDEM 4X4 Z 

SILNIKIEM HYBRYDOWYM" 

 

I Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowego 
pojazdu (nieużywany, przebieg pojazdu w dniu odbioru przez Zamawiającego nie 
może przekraczać  50 km) co najmniej 4-osobowego o nadwoziu typu SUV z napędem 
4x4 o parametrach technicznych określonych w Zapytaniu.  

2. Zaoferowany przez Wykonawcę pojazd ma być fabrycznie nowy (rok produkcji 2022) 
o zaoferowanych parametrach technicznych, niewadliwy, w najlepszym gatunku pod 
względem technicznym, jakościowym oraz użytkowym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

3. Dostarczony pojazd musi spełniać wymagania przepisów prawa obowiązujących na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia tego typu pojazdów do 
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ruchu drogowego oraz odpowiadać wymogom zawartym w przepisach 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 
r. poz. 2022) oraz ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tj. Dz. 
U. z 2012 r. poz. 1137).  

4. Wykonawca wraz z dostarczonym pojazdem ma obowiązek dostarczyć całą 
dokumentację w języku polskim, która obejmuje:  

1) Dokumentację techniczno-ruchową pojazdu;  
2) Parametry techniczne pojazdu;  
3) Instrukcje obsługi i konserwacji pojazdu i urządzeń towarzyszących; 
4) Książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu; 
5) Książkę przeglądów serwisowych z harmonogram przeglądów okresowych 

wymaganych przez wykonawcę i przepisy obowiązującego w tej materii prawa;  
6) Katalog standardowych czasów napraw;  
7) Świadectwo homologacji;  
8) Deklarację zgodności WE (oznakowanie CE), lub inne równoważne,  
9) komplet kluczy i pilotów w liczbie dostarczonej przez producenta (nie mniej niż 2 

szt.). 
5. Przedmiot zamówienia zostanie odebrany przez Zamawiającego w dowolnym miejscu 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wskazanym przez Wykonawcę. 
6. Oferowany przez Wykonawcę samochód musi mieć możliwość naprawy w co najmniej 

jednym punkcie autoryzowanej stacji serwisowej oferowanej marki zlokalizowanej na 
terenie miasta Olsztyn (warmińsko-mazurskie). 

7. Ubezpieczenie na czas odbioru zapewni Wykonawca na koszt własny.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia, tj. 

a) gwarancja mechaniczna minimum na 5 lat lub ograniczona do przebiegu co 
najmniej 100 tyś. km czyli pełna gwarancja obejmująca elementy mechaniczne 
z wyjątkiem elementów zużywalnych; 

b) gwarancja na korozję powierzchniową lakieru minimum 3 lata; 
c) gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia na okres minimum  3 

lat. 
Jeżeli Wykonawca nie wstawi w formularzy oferty-Załącznik nr 1 okresu gwarancji 
wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje okres minimalny zgodnie z 
niniejszym zapisem. 

9. Wymagane parametry pojazdu: 
1) SUV z napędem typu 4x4 
2) Hybryda o pojemności silnika spalinowego (benzynowego) nie mniejszej niż 2,0 

dm3 o mocy minimum 145 KM, spełniający normę emisji spalin co najmniej Euro 6; 
zużycie paliwa w cyklu mieszanym (średnie) nie więcej niż 7,2 l/100 km; 

3) Prześwit nie mniejszy niż 190 mm; 
4) Pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) nie mniejsza niż 490 l; 
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5) Ogumienie letnie na felgach stalowych lub aluminiowych,  
6) Ogumienie zimowe o szerokości opony dostosowane do felg zamontowanych w 

samochodzie; 
7) Komplet gumowych dywaników samochodowych;  
8) Hak holowniczy; 
9) Relingi dachowe wraz z bagażnikiem dachowym; 
10) Zabezpieczenie antykradzieżowe; 
11) Kierownica usytuowana po lewej stronie pojazdu; 

 
10. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent 

czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie 
określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o 
równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeśli 
przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne.  

11. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych 
lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w Zapytaniu. W takim 
przypadku Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do 
opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez 
niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Podstawową formą wykazania, że urządzenie są równoważne lub charakteryzują się 
lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
Nazwa i kod zgodnie z CPV: 34113200-4 

 
I. Termin realizacji zamówienia 

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalnie do 30.11.2022 r. od dnia 
podpisania umowy. 
 

II. Warunki udziału w postępowaniu 
1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie. z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 

2014/24/UE tj.: 
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się 

jednego z następujących czynów: 
− udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w 

art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w 
sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 
42); 
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− korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania 
korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej 
Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 
2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 
31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji 
zamawiającej lub wykonawcy; 

− nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony 
„interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48); 

− przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością 
terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej 
Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w 
sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania 
do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania 
popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej; 

− prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15); 

− pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania 
handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz. U. L 101 z 
15.4.2011, s. 1). 

b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek 
na ubezpieczenie społeczne. 

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem 
własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy). 
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań 

kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub 
osobowych wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy). 

3. W celu potwierdzenia, że oferowany pojazd spełnia wymagania Zamawiającego, 
Wykonawca przedstawi opis parametrów technicznych oferowanego samochodu, wg 
wzoru – załącznik nr 1.  

4. W przypadku gdy oferowane parametry będą niższe niż wymagane, oferta zostanie 
odrzucona jako niezgodna z wymaganiami Zapytania.  

5. W przypadku niewskazania któregoś z parametrów, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do złożenia wyjaśnień.  

6. W przypadku niezłożenia w ofercie dokumentu zawierającego opis parametrów 
technicznych oferowanego pojazdu Zamawiający wezwie do złożenia opisu. 

III. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych  
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania oferty częściowej. 
 
IV. Sposób obliczenia ceny oferty 
1. Podana w Ofercie cena musi być wyrażona kwotowo w złotych polskich. Cena musi 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Obliczona 
przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, 
zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami opłaty i podatki. 

2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego 
podatku od towarów i usług. 

3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, która stanowi cenę 
brutto za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do 
Zapytania. 

 
 
V.  Kryteria i tryb oceny ofert 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich 

znaczeniem, gdzie 1 pkt. = 1%: 
 

a) Cena brutto (C) – 80%,  
 

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 80 pkt.  
C = (C minimalna/C oferowana) x 80 pkt 
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b) Termin dostawy (T) – 20%  
 
Wartość punktowa dla kryterium termin dostawy (T) max 20 pkt: 
Zamawiający przyzna 20 pkt za zaoferowanie terminu realizacji zamówienia do 
30.09.2022 r. W przypadku zaoferowania terminu do 30.11.2022 r. Zamawiający 
przyzna 0 pkt. Zaoferowanie terminu realizacji przekraczającego termin 
30.11.2022 r. będzie traktowane jako niezgodne z treścią zapytania, a oferta 
będzie podlegała odrzuceniu.  

 
 
 

2. Zamawiający dokona oceny (O) złożonych ofert według następującego wzoru: 
O = C + T 

3. Ocena wymogów względem Wykonawcy nastąpi wg zasady: spełnia/nie spełnia. 
4. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu 

zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku 
wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w 
górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje 
skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

VI. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania. 
2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (zawarte we wzorze Formularza oferty), 
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z 

innych dokumentów złożonych wraz z ofertą albo jeżeli można je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. 
Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie 
– w przypadku oferty złożonej w formie pisemnej. 
 

VII.  Miejsce, termin i forma złożenia oferty 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej: 

„Dostawa samochodu - RB-37” w Biurze Regionalnym PTOP, ul. 
Murzynowskiego 18 w Olsztynie lub poprzez skan podpisanej oferty wysłanej 
pocztą elektroniczną na adres smenderski@ptop.org.pl . Dopuszczalne jest także 
złożenie oferty poprzez Bazę Konkurencyjności -  
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

2. Ofertę należy złożyć do dnia 4 sierpnia 2022 r. do godziny 12:00. 
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 4 sierpnia 2022 r. o godzinie 12:15.  
4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów 

Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy. 
 
VIII. Termin związania ofertą  

mailto:smenderski@ptop.org.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak 
niż 60 dni. 

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego. 

5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. 

 
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje 
Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej lub elektronicznej 
na e-mailem: smenderski@ptop.org.pl. 
 

X.  Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Zapytania 
1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego Zapytania. 
2. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres 

smenderski@ptop.org.pl. 
3. Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania i publikowane na 

stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródeł zapytania. 
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej 
stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany niezbędny okaże się dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i 
poinformuje o tym na swojej stronie internetowej. 

 
XI.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest Pan Sebastian 
Menderski,  tel. 505 701 652. 

 
XII. Umowa z Wykonawcą 

Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na 
warunkach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 2 do Zapytania, 
niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia Zapytania. 

 
XIII.  Inne informacje dotyczące Zapytania 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

mailto:smenderski@ptop.org.pl
mailto:smenderski@ptop.org.pl
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2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. 

Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane 
Załączniki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału 
lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej 
Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

5. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do 
uzupełnienia oferty, w tym zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów 
pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.). Nie podlegają 
uzupełnieniu informacje wymagane w ramach kryteriów oceny ofert. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość wezwanie Wykonawców do złożenia wyjaśnień co 
do treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści 
oferty. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i 
po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:  

• brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, 

• cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający 
może przeznaczyć na realizację zadań, 

• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia 
nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

• instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu 
zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy: 

• Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,  

• gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. 
oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać 
warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony. 

9. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy. 

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu 
(Załącznik nr 3). 
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Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Wzór umowy 
Załącznik nr 3 – Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


