
 

  
                                                      

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/FFIS/2021 

na 

dostawę samochodu dostawczego do projektu   

„Mobilna pracownia edukacyjna” („Projekt”) 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Buda Ruska 19C (16-503), gmina Krasnopol, 

wpisana do Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000682455, posiadającą numer NIP: 8442359966, REGON: 367582420. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem dokonywania zakupów w 

Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych finansowanych ze środków niepochodzących z funduszy 

europejskich” przyjętym u Zamawiającego („Regulamin”) .  

2. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24). 

3. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

III. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

Strona internetowa Zamawiającego https://ffis.edu.pl/.  

 
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego do projektu „Mobilna 

pracownia edukacyjna” („Przedmiot zamówienia”). 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu 

zamówienia.   

3. Kod CPV: 

a. 34136000-9 – Samochody półciężarowe; 

b. 34130000-7 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2022 roku. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/przesunięć terminu. 

 

VI. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 

https://ffis.edu.pl/


 

  
                                                      

 

1. Informowanie o stanie realizacji dostawy i pojawiających się problemach istotnych dla 

realizacji dostawy. 

2. Dostarczenie Przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, kompletnego, o wysokim 

standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolnego od wad 

fizycznych i prawnych, sprawnego technicznie. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać 

warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz odpowiadać standardom jakościowym i 

technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie określił Zamawiający. 

3. Odbiór zamówienia przez Zamawiającego lub wskazaną przez Zamawiającego osobę w 

siedzibie Dostawcy.   

4. Udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta. 

 

VII. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 

3 (trzy) dostawy samochodu dostawczego. 

b. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku 

granicznego  „spełnia  —  nie  spełnia“, w  oparciu o dokumenty złożone przez oferentów w 

niniejszym postępowaniu. 

3. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mogą być podmiotami powiązanymi z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w radzie lub zarządzie fundacji 

b. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

c. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

d. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

e. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega w/w wykluczeniu, tj. nie jest osobowo lub kapitałowo 

powiązany z Zamawiającym składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do 

Zapytania ofertowego. 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które: 

a. spełniają warunki dotyczące wzięcia udziału w postępowaniu opisane w pkt. VII, 



 

  
                                                      

 

b. zawierać będą ostateczną cenę za Przedmiot zamówienia (wg wzoru: kwota netto, 

podatek od towarów i usług – niezależnie od podmiotu uprawnionego do jego 

odprowadzania, kwota brutto),  

c. będą kompletne, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy oraz będą zawierały wszystkie załączniki wymienione w niniejszym 

Zapytaniu ofertowym. 

2. Oferty, o których mowa w pkt.1 zostaną poddane ocenie Komisji wg następujących kryteriów 

i ich wag: 

Nazwa kryterium Waga 

Cena brutto  100 % 

 

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto.  

Sposób obliczania ceny: 

• Cenę należy obliczyć w taki sposób, by obejmowała wszelkie koszty związane z należytym 

wykonaniem Przedmiotu zamówienia. Należy ją podać w polskich złotych. 

• Wszystkie czynności związane z obliczeniem ceny i mające wpływ na jej wysokość, 

Wykonawca powinien wykonać z należytą starannością. 

• Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu kosztu 

całkowitego, jaki poniesie Zamawiający. 

 

IX. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCÓW 

1. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych bądź 

innych omyłek polegających na niezgodności oferty z przedmiotowym zapytaniem 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do sprostowania. 

2. Oferty zawierające braki  formalne,  na  prośbę  Komisji  oceniającej  mogą  zostać  uzupełnione 

w  określonym  przez  Komisję  terminie.  Wyboru  najkorzystniejszej  oferty  dokona  Komisja. 

Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość prowadzenia 

negocjacji. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert uzupełniających. 

4. Wykonawca składa oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym. 

5. Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte 

w załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

oceny poszczególnych kryteriów. 

6. Kompletna oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany: 

a. formularz ofertowy — Załącznik nr 2; 



 

  
                                                      

 

b. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z 

Zamawiającym/Partnerem — Załącznik nr 3; 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTY 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego przez Zamawiającego jako termin, 

do którego należy składać oferty. 

 

XII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać do 7.11.2021 r. do godziny 12:30 w jednym z trzech możliwych sposobów 

określonych przez Zamawiającego: 

a. listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: 

Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Buda Ruska 19 c, 16-503 Krasnopol 

z danymi Wykonawcy zapisanymi w lewym górnym rogu koperty oraz z dopiskiem 

zawartym pod adresem Zamawiającego zawierającym numer zapytania ofertowego; 

b. osobiście: adres Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Buda Ruska 19 c, 16-503 

Krasnopol, Biuro Projektu 

c. drogą mailową na adres: mlewandowska@ffis.edu.pl (w temacie wiadomości należy 

wpisać: „Oferta” oraz numer zapytania ofertowego); 

2. Siedziba Zamawiającego czynna jest w godzinach 9-14. 

3. W każdym z wymienionych w pkt. 1 sposobów składania oferty, o przyjęciu oferty celem jej 

rozpatrzenia, decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawiającego. 

4. Oferta przesłana po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana. 

 

XIII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:  

Piotr Nieznański – koordynator Projektu, 

mail: pnieznanski@wp.pl 

 

XIV. UWAGI KOŃCOWE 

1. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty 

przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. 

Projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali 

wykluczeni z postępowania lub unieważnienia postępowania. 

2. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nastąpi po 

pozytywnym zakończeniu procesu ewentualnych negocjacji. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia Zapytania ofertowego 

bez podania przyczyny. 

4. Zamawiający poinformuje o wyborze Wykonawcy zamieszczając informację na stronie 

internetowej Zamawiającego.  

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w ramach niniejszego postępowania, zostanie o tym 

fakcie poinformowany telefonicznie lub mailowo lub pisemnie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia 

umowy dotyczącej realizacji Przedmiotu zamówienia. 

7. Załączniki stanowiące integralną część Zapytania ofertowego: 
 

mailto:mlewandowska@ffis.edu.pl


 

  
                                                      

 

Oznaczenie załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

  



 

  
                                                      

 

Załącznik nr 1  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na dostawę samochodu dostawczego do projektu  „Mobilna pracownia edukacyjna” 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego Mercedes Sprinter lub innego 

równoważnego. Przedmiot zamówienia obowiązany jest spełniać poniższe kryteria: 

a. Długość samochodu - pomiędzy 680 a 710 cm; 

b. Wysokość użytkowa wnętrza (od podłogi do sufitu) - powyżej  190 cm; 

c. Napęd  4x4; 

d. Moc silnika - pomiędzy 160 a 200 KM przy czym pojemność silnika nie może przekroczyć 2000 cm3; 

e. Rozstaw osi - pomiędzy 4250 a 4400 mm; 

f. Dopuszczalna masa całkowita -  3500 kg; 

g. Kolor lakieru – matowy zielony; 

h. Automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC 

i. Wyposażenie dodatkowe: 

• Składana dźwignia hamulca postojowego; 

• Funkcja HOLD; 

• Kierownica wielofunkcyjna, trójramienna; 

• Podwyższone zawieszenie 30 mm FWD, 35 mm RWD; 

• Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach; 

• Brak ściany działowej; 

• Asystent ruszania na wzniesieniu; 

• System Multimedialny MBUX z ekranem dotykowym minimum 7`; 

• Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka; 

• Automatyczna skrzynia biegów; 

• Dogrzewacz elektryczny PTC; 

• Klimatyzacja półautomatyczna TEMPMATIC; 

• Wskaźnik paliwa dostosowany do dodatkowych odbiorników; 

• Pakiet parkowania z kamerą tylną; 

• Zbiornik paliwa z podłączeniem do ogrzewania; 

• Reversing light below bumper corner; 

• Tempomat; 

• Chlapacze tylne; 

• Specjalne lakierowane obręcze kół; 

• Podłokietnik dla siedzenia kierowcy; 

• Podłokietnik dla siedzenia pasażera; 

• Obniżona skrzynka fotela kierowcy; 

• Obniżona skrzynka fotela pasażera; 

• Siedzenie kierowcy komfortowe; 

• Siedzenie pasażera komfortowe; 

• Podstawa obrotowa fotela kierowcy; 

• Podstawa obrotowa fotela pasażera; 

• Dywaniki podłogowe; 

• Kanał na przewody na boku pojazdu; 

• Kanał na przewody oświetlenia z tyłu pojazdu. 

• Czujniki parkowania i kamera cofania  



 

  
                                                      

 

 

Załącznik nr 2                                                                                          ………………………………………………………. 

Miejscowość i data  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane oferenta: 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Telefon* ……………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

 adres e-mail* …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

REGON ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania umów w imieniu oferenta 

(wraz z funkcją): ..................………………………………………………………………………………………………….. 

*należy podać dane do kontaktu w sprawie oferty 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu dostawczego do projektu „Mobilna 
pracownia edukacyjna”, Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/FFIS/2021 z dn. 
27.10.2021 r., składam niniejszą ofertę: 
 
Oferuję realizację Przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie w łącznej wysokości: 
 

Centa netto (zł)   

Stawka podatku VAT(%)  

Cena brutto (zł)   

 
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazuję, że w ciągu ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonałem co najmniej 3 usługi polegające na ..........................  
 

Wykaz 1 – Doświadczenie Wykonawcy  

Lp.  Przedmiot 
dostawy   

Podmiot, na rzecz którego dostawa była 
wykonana  

Data realizacji dostawy  

1.        

2.        

3.        

 



 

  
                                                      

 

 
 
Oświadczam jednocześnie, że: 

1. Zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym 
oraz oświadczam, iż akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w ww. dokumentach. 

2. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do realizacji usługi w terminie i ilości 
określonej przez Zamawiającego. 

3. Termin związania niniejsza ofertę wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
 

…………………………………………………                      ………………...…........…………………..................………… 

                Data i miejsce                                                            Podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                         do reprezentowania Wykonawcy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
                                                      

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Oświadczam, iż jestem/nie jestem (niepotrzebne skreślić*) powiązany osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w Radzie i Zarządzie Fundacji; 

b) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

c) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

d) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

f) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

…………………………………………………                      ………………...…........…………………..................………… 

                Data i miejsce                                                            Podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                         do reprezentowania Wykonawcy   


