
 

 

 

 
 

Zapytanie ofertowe nr 3/FFIS/CfG/2022 

na 

kastomizację 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 tj. 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 kastomizacja samochodu dostawczego do projektu 
„Mobilna pracownia edukacyjna” („Przedmiot zamówienia”). 

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

Kod CPV:  

   34114000-9 Pojazdy specjalne 

   34100000-8 Pojazdy silnikowe 

   34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania 

   38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

 

3. Z czynności dostawy usługi zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez 
Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. 

 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania 
samochodu do kastomizacji. 

https://ffis.edu.pl/


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

 
VI. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 

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

realizacji dostawy. 

2. Dostarczenie Przedmiotu zamówienia w postaci usługi przystosowania (kastomizacji) 

auta powierzonego, w elementy nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno 

pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad fizycznych i 

prawnych, sprawne 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 na poszczególne sprzęty, urządzenia, elementy wyposażenia objęte 
zamówieniem. 

5. W ramach serwisu Wykonawca będzie zobowiązany, w przypadku awarii 
sprzętu/elementów instalacji, do usunięcia awarii lub dostarczenia sprzętu zastępczego w 
czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych oraz ofertą Wykonawcy. 

 
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 2 (dwie) kastomizacje 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 80 % 

Termin dostawy wykonanego zamówienia 10 % 

Serwis 10 % 

 
 

 

3. Sposób oceny - punktacja: 

a. Kryterium 1 — Cena brutto oferty (80%) 

W cenie należy uwzględnić: wartość usługi brutto, podatek od towarów i usług VAT – 

niezależnie od podmiotu uprawnionego do jego odprowadzania, kwotę brutto.  

Punkty za kryterium nr 1 zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

Cena brutto najtańszej oferty : (dzielone przez) Cena brutto badanej oferty x 

(mnożone przez) 80 = (równa się) ilość punktów 

 

b. Kryterium 2 — Dostawa (10%) 

W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia w terminie wcześniejszym niż 

zawarty w umowie, Wykonawca otrzyma 10 punktów (30 dni roboczych wcześniej), 

5 punktów (14 dni roboczych wcześniej). 

 

c. Kryterium 3 — Serwis (10%) 

W ramach serwisu Wykonawca będzie zobowiązany, w przypadku awarii 

sprzętu/elementów instalacji, do usunięcia awarii lub dostarczenia sprzętu 

zastępczego w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Za usunięcie awarii lub 

udostępnienie sprzętu zastępczego w krótszym czasie oferentowi zostaną 

przyznane punkty: poniżej 5 dni roboczych – 10 punktów 

 



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. 

 

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zdobędzie najwyższą ilość 

punktów łącznie. 

 
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; 

c. wzór umowy – załącznik nr 4 

 
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 12.07.2022 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); 

mailto:mlewandowska@ffis.edu.pl


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; 

Małgorzata Lewandowska, mail: mlewandowska@ffis.edu.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. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

dokonania przez Strony zmian Umowy w drodze aneksu określonego w niniejszym 

punkcie o ile ich wprowadzenie ma wpływ na koszty ponoszone przez Wykonawcę, z 

zastrzeżeniem, że: 

a. wartość zmiany wynagrodzenia spowodowanej zwiększeniem liczby 

dostarczanych Urządzeń zostanie obliczona jako iloczyn ilości oraz ceny 

jednostkowej podanej przez Wykonawcę w ofercie; 

b. Dopuszczalna jest zmiana harmonogramu płatności, polegająca w szczególności 

na wprowadzeniu nieprzewidywanych pierwotnie płatności częściowych – w 

przypadku: 

i. rozdzielenia terminu dostawy od terminu instalacji sprzętu komputerowego, 

ii. zmiany miejsca lub terminu dostawy lub montażu sprzętu komputerowego, z 

zastrzeżeniem, że wartość płatności częściowych nie przekroczy: 

• 15% wynagrodzenia określonego w ofercie przed upływem 10 dni od zawarcia 

Umowy; 

iii. 50% wynagrodzenia określonego w ofercie przed upływem [•] dni od zawarcia 

Umowy; 

iv. 70% wynagrodzenia określonego w ofercie przed upływem [•] dni od zawarcia 

Umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli wartość 

urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawcy ulegnie zmianie o co najmniej 15%. 

Waloryzacja nastąpi według cen wskazanych w powszechnie znanej i dostępnej 

ofercie Wykonawcy, a w ich braku na podstawie średniej z 3 przedstawionych przez 

wykonawcę ofert podwykonawców lub producentów oferowanego przez Wykonawcę 

sprzętu.  

4. Zamawiający dopuszcza negocjacje ustne co do sposobu należytego wykonania 

zamówienia.  

 

VIII. ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA 

5. Forma i termin płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od 

daty dostarczenia przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu zdawczo – 

odbiorczego (wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego) oraz prawidłowo 

wystawionej faktury. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia, 

mailto:pnieznanski@wp.pl


określonego wyżej w pkt. 1, w przypadku opóźnień w przekazywaniu Zamawiającemu 

transz dotacji lub braku środków finansowych na koncie projektu Zamawiającego, o 

czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę pisemnie. Po otrzymaniu 

środków finansowych, Zamawiający ureguluje zaległe płatności w terminie do 5 dni 

roboczych od momentu wpływu środków na konto projektu Zamawiającego. 

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

pozytywnym zakończeniu procesu ewentualnych negocjacji. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia Zapytania 
ofertowego bez podania przyczyny. 

9. Zamawiający poinformuje o wyborze Wykonawcy zamieszczając informację na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

10. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w ramach niniejszego postępowania, zostanie 

o tym fakcie poinformowany telefonicznie, mailowo lub pisemnie. 

11. 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. 

12. Załączniki stanowiące integralną część Zapytania ofertowego: 

 

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 4 Wzór umowy  



Załącznik nr 1 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na dostawę samochodu dostawczego do projektu „Mobilna pracownia 
edukacyjna” 

Przedmiotem zamówienia jest kastomizacja samochodu dostawczego Mercedes Sprinter. 
Przedmiot zamówienia obowiązany jest spełniać poniższe kryteria: 

 
 

Kategoria Opis 

Zabudowa zewnętrzna • Dodatkowe okna dachowe (wraz z dodatkowym 
systemem doświetlenia) -2 szt. 

• Listwa boczna do montażu ekranu 
• Wejście na dach 
• Platforma na dachu 

Zabudowa wewnętrzna • oklejenie dookoła nadwozia w linii szyb przednich (linie 
topograficzne; bez logotypów)   
• szafki laboratoryjne o łącznej pojemności przynajmniej 300 l z 
zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem montowane 
na stałe, wyłożone wytrzymałą okleiną do łatwego czyszczenia 
i dezynfekcji odporną na odczynniki laboratoryjne 
• blat laboratoryjny (dopuszczalny materiał: linoleum meblowe 
na sklejce, tworzywo, metal) do łatwego czyszczenia i 
dezynfekcji 
• zabezpieczenie laboratoryjne ścian nad blatem do łatwego 
czyszczenia i dezynfekcji- niezbędna wizualizacja 
• podłoga obiektowa (z linoleum, PCV) do łatwego czyszczenia 
i dezynfekcji 
• szuflady i drzwi zabezpieczone przed otwarciem  
• tapicerka foteli wykonana z materiału łatwego w czyszczeniu 
(przód auta – tapicerka oryginalna auta fabrycznego; tył auta – 
tapicerka z wytrzymałego materiału zbliżonego do foteli 
przednich auta) 
• duża ilość szafek o łącznej pojemności przynajmniej 300 l 
mieszczących sprzęt laboratoryjny w tylnej części pojazdu 
• waga 3200kg z paliwem i pustymi zbiornikami na wodę 
• stół rozkładany między fotelami pierwszego i drugiego rzędu 
wykonany z materiału odpornego na zanieczyszczenia  (w tym 
chemiczne) 



Instalacja elektryczna • przetwornica –  
Moc całkowita przynajmniej  1500 W 
Moc znamionowa przynajmniej 1000 W 
Napięcie akumulatora przynajmniej 12 V 
Napięcie wejściowe: 10.5 V - 15.5 V 
Napięcie wyjściowe: 225 V - 235 V 
Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50 Hz (+- 2 Hz) 
Sprawność przy pełnym obciążeniu: >92 % 
Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego: 10.7V (+- 
0.3V) 
Włącznik: impulsowy  
Dopuszczalna temperatura pracy: -10 ⁰C - 40 ⁰C 
• ładowarka akumulatorowa bezobsługowa o mocy min. 30A 
Znamionowe napięcie zasilania 230V; 50HZ (1PH) 
Moc: 600 W 
Napięcie ładowania: 6/12/24V 
Prąd ładownika: 45/45/23 A 
Znamionowa pojemność akumulatora AH 15H (MIN/MAX) 10 / 
600 AH 
Znamionowy prąd rozruchu: 70 A 
Znamionowy prąd  ładowania: 40/40/20 A 
• podpięcie do zewnętrznego źródła prądu 
• akumulator LifePO4 o pojemności min 200Ah (miejsce na 
dodatkowy akumulator) – szt.1 
• panele solarne elastyczne o mocy min 300W montowane na 
dachu rozkładanym 
• regulator ładowania MPPT 
• ładowanie baterii dodatkowej z alternatora samochodu 
• oświetlenie blatu laboratoryjnego z funkcja dimmera 
• oświetlenie sufitowe 2 strefowe 
• oświetlenie (listwa LED) pod szafkami górnymi 
• oświetlenie przestrzeni pod markizą 12v z regulowaną 
intensywnościa światła 
• oświetlenie bagażnika  

Instalacja wodna • instalacja ciśnieniowa przystosowana do kranu domowego 
kuchennego 
• zbiornik na czystą wodę o pojemności min. 100L 
• zbiornik na szarą wodę o pojemności min. 70L 
• system wskaźników poziomu wody szarej i czystej analogowy 

Instalacja gazowa • czujnik gazu ostrzegający przed wyciekiem  
• instalacja gazowa zgodna z normą PN-EN 1949+A1E 
• butla gazowa do tankowania min 16L 
• instalacja z zabezpieczeniem przed rozszczelnieniem 
podczas wypadku przy prędkości min 20km/h 
• kuchenka nablatowa zamykana pokrywą zintegrowana ze 
zlewem chowana w blacie laboratoryjnym pod pokrywą 
• ogrzewanie powietrza i wody gazem o mocy min 4000W 

Fotele • dodatkowy rząd 2 siedzeń regulowanych, z homologowanymi 
pasami bezpieczeństwa 



Inne • izolacja całoroczna niepalna z elastycznego materiału 
• lodówka kompresorowa Indel (lub równoważna) 
• toaleta kasetowa wyposażona w elektryczną spłuczkę 
• zaciemnienie przednich szyb 

• pomieszczenie z prysznicem (chowany kran i słuchawka 

prysznicowa -  z rozwiązaniem pozwalającym na użytkowanie 

pomieszczeni jako szafy (przy wyjazdach wymagających 

przewozu  dodatkowych rzeczy) 

• 4 okna z roletami zaciemniającymi 

• klimatyzacja postojowa 12V 

• markiza (Tkanina nieprzemakalna, impregnowana, 
zabezpieczona przed UVGramatura materiału: min. 280g/m2; 
Specjalnie wzmocniona konstrukcja aluminiowa, malowana 
proszkowo, lakierowana; Grubość ścianki konstrukcji: min. 1,2 
mm; Wysięg regulowany; Z przodu aluminiowy panel ozdobny 
poprawiający estetykę produktu; Sterowanie mechaniczne; 
Regulowany kąt nachylenia w zakresie 0 - 45 stopni) 
• elementy ułatwiające korzystanie z pojazdu osobom starszym 
oraz dzieciom - stopień wejściowy wysuwany elektrycznie z 
podświetleniem 
• kompresor  

• gaśnice ulokowane w całym pojeździe, szt.4 

• webasto 2kw wraz z rozprowadzeniem 

• antena wzmacniająca WIFI (praca w każdych warunkach 

pogodowych, również podczas opadów deszczu lub śniegu, 

w zakresie temperatur od -20°C do + 45 °C) 

• tapicerowanie wnętrza (materiał do ustalenia z 
zamawiającym) 
 
 
 

Pozwolenia • homologacja cząstkowa na zmiany konstrukcyjne polegające 
na zmianie ilości miejsc siedzących w samochodzie 
ciężarowym i osobowym 

 
  



 

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 kastomizację samochodu dostawczego do 

projektu „Mobilna pracownia edukacyjna”, Nr referencyjny nadany sprawie przez 
Zamawiającego: 3/FFIS/2022 z dn. 05-07-2022 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 2 usługi polegające na .......................... 



 

Wykaz 1 – Doświadczenie Wykonawcy 

Lp. Przedmio
t dostawy 

Podmiot, na rzecz którego dostawa była 

wykonana 

Data realizacji dostawy 

1.    

2.    

 

 

 

 

 

 

 

 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 



Załącznik nr 4 
 

Umowa o dzieło 

zawarta w Budzie Ruskiej w dniu ……………….2022 roku pomiędzy: 

 

Fundacją Forum Inicjatyw Społecznych, z siedzibą w Budzie Ruskiej 19C, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w 

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000682455 oraz w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym 

Rejestrze Sądowym pod numerem  0000682455, numer NIP  8442359966 oraz REGON 36758242,  

reprezentowana przez Małgorzatą Snarską – Nieznańską – Prezesa Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

zwanymi dalej „Wykonawcą” 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę kastomizacji samochodu 

dostawczego do projektu „Mobilna pracownia edukacyjna” zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę 

projektem, („Projekt”) oraz na jego podstawie przeprowadzenie prac dostosowawczych Pojazdu 

(„Prace dostosowawcze”). 

2. Zamawiający oświadcza, że w dacie wykonania umowy będzie właścicielem pojazdu dostawczego 

marki Mercedes Sprinter nr rejestracyjny pojazdu ………………….nr vin……………………………… („Pojazd”). 

3. Główne założenia Projektu zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr ………………. 

do umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Projektu oraz Prac dostosowawczych a Zamawiający do 

zapłacenia ustalonej na podstawie § 4 ceny. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne środki do 

wykonania prac objętych niniejszą umową. Wykonawca oświadcza, że prace wykona z należytą 

starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, standardami i normami 

obowiązującymi na terenie Polski. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na ręczny 

charakter wykonywanego zamówienia oraz rodzaj materiałów użytych do wykonania dopuszczalne 

są pewne odchyłki wymiarów które mogą występować od razu po oddaniu samochodu jak i po 

pewnym czasie użytkowania, o charakterze nieistotnym. 

6. Materiał niezbędny do przeprowadzenia Prac dostosowawczych zapewni Wykonawca, zgodnie z 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego wymaganiami technicznymi i jakościowymi określonymi w 

Projekcie.  

7. Wykonawca nie pokrywa kosztów rejestracyjnych samochodu, akcyzy od samochodu oraz zabudowy 

kempingowej, kosztów badań technicznych. 

8. . 

 

§ 2 

Zobowiązania Stron 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 



a. wykupienia polisy AC (autocasco) na samochód powierzony do wykonania zamówienia na 

okres co najmniej 6 miesięcy od momenty przekazania samochodu do wykonawcy. Polisa 

musi obejmować: 

i. skutki wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami czy przedmiotami 

znajdującymi się poza pojazdem, 

ii. uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta, 

iii. kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, jego części lub tzw. wyposażenia 

dodatkowego, 

iv. pożaru lub wybuchu, 

v. działania zjawisk atmosferycznych: powodzie, zatopienia, huragany, grad, uderzenia 

pioruna, osuwanie bądź zapadanie się ziemi; 

b. dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentacji niezbędnej do wykonania Projektu oraz 

Prac dostosowawczych, w szczególności specyfikacji technicznej Pojazdu w terminie 7 dni od 

dnia podpisania umowy, 

c. udostępnienia Wykonawcy Pojazdu na czas wykonywania Prac dostosowawczych,  

d. współdziałania z Wykonawcą w celu wykonania umowy,  w szczególności  do zgłaszania 

uwag i zatwierdzania Projektu oraz niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni, 

odpowiadania na pytania Wykonawcy, 

e. obioru Prac dostosowawczych w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Pojazdu po dokonaniu 

Prac dostosowawczych do odbioru. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zaplecze techniczne 

pozwalające na wykonanie Przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. Przechowywania Pojazdu wyłącznie przez okres realizacji Prac dostosowawczych 

uzgodniony z Zamawiającym w sposób uniemożliwiający jego zatrzymanie lub zabór, 

uszkodzenie lub zniszczenie całości Pojazdu lub jakiejkolwiek jego części; 

b. Ochronę Pojazdu przed dostępem osób nieuprawnionych; 

c. Wykonania  przedmiotu umowy zgodnie  z  najlepszą starannością,  zasadami  aktualnej  

wiedzy  technicznej,  obowiązującymi przepisami prawa, oraz obowiązującymi normami; 

d. Odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wykonywania Prac dostosowawczych; 

e. Informowania Zamawiającego, o konieczności dokonania zmian  

w Projekcie,  

f. Współdziałania z Zamawiającym, w szczególności, w miarę możliwości,   

do uwzględniania uwag Zamawiającego,  

g. Korzystania z materiałów spełniających wszelkie normy, testy, certyfikaty i deklaracje 

zgodności uprawniające je do stosowania na obszarze Unii Europejskiej  

oraz spełniające kryteria jakości określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia i uprawniające 

do stosowania przez dzieci.  

h. wykonania badania technicznego sprawdzającego przeprowadzone zmiany konstrukcyjne 

na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów oraz wykonania przeglądu rejestracyjnego 

umożliwiających  zarejestrowanie auta jako pojazd "specjalny kempingowy" 

4. Wykonawca nie może się poruszać udostępnionym Pojazdem w innym celu niż związanym z 

realizacją niniejszej Umowy (jazda próbna).  

§ 3 



Terminy 

1.  

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 60 dni od daty rozpoczęcia zamówienia 

–  termin rozpoczęcia zamówienia to dzień …………. 2022 r. 

 

 

 

2. W przypadku gdy z przyczyn losowych (pandemia, kwarantanna,  zdarzenia atmosferyczne, 

udokumentowane istotne opóźnienia w dostawie materiałów, inne przyczyny występujące nie z 

winy wykonawcy a mające istotny wpływ na opóźnienie terminu realizacji zamówienia) wykonanie 

zamówienia nie jest możliwe w terminie, Wykonawca ma prawo wnioskować o jego zmianę w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego o 

występującym opóźnieniu tak szybko jak to możliwe oraz przedstawić dowody na potwierdzenie 

zaistnienia przyczyny opóźnienia. 

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących etapach: 

a. Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy samochód, którego wykonanie 

zabudowy jest przedmiotem tej umowy, najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem 

rozpoczęcia wykonania zamówienia. Przekazywany samochód jest czysty w środku oraz 

umyty z zewnątrz. 

b. W terminie …………………….dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji Projekt.  

c. Zamawiający, w terminie ……………dni od otrzymania Projektu, ma prawo do zgłoszenia 

Wykonawcy zastrzeżeń do Projektu.  

d. W terminie ………………… dni od otrzymania uwag Zamawiającego do Projektu, Wykonawca 

dokona jego stosownych zmian i przedstawi Projekt Zamawiającemu do ponownej 

akceptacji.  

e. Brak zgłoszenia zastrzeżeń poczytuje się za akceptację Projektu bez zastrzeżeń.  

f. Przekazanie samochodu po wykonaniu zamówienia odbędzie się najpóźniej w terminie 14 

dni od dnia zakończenia wykonania zamówienia oraz wpłaty całości kwoty, na jaką 

zamówienie opiewa. Oddawany samochód jest zawczasu wyczyszczony w środku oraz umyty 

z zewnątrz. 

4. Podczas przekazania samochodu będącego przedmiotem zamówienia strony sporządzają protokół 

przekazania. Podczas odbioru samochodu po wykonaniu zamówienia strony sporządzają protokół 

odbioru. 

§ 4 

Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 

………………………………………….. zł (słownie: ……………………. złotych) netto powiększone o obowiązujący 

w dacie wystawienia faktury VAT podatek od towarów i usług płatne w następujący sposób: 

a. W ciągu 7 dni od podpisania umowy – zaliczkę w wysokości ………….. PLN netto na 

poczet realizacji przedmiotu zamówienia. 

b. Do dnia …………………………. – częściowe wynagrodzenie w wysokości ……… PLN netto 

(nie większe niż ...% całości zamówienia) 



c. W dniu rozpoczęcia zamówienia – częściowe wynagrodzenie w wysokości

 ………………..PLN netto (nie większe niż ...% całości zamówienia) 

d. W ciągu 7 dni od dnia zakończenia zamówienia, po podpisaniu protokołu zdawczo -

odbiorczego  - wynagrodzenia w wysokości pozostałej kwoty na jaką opiewać będzie 

zamówienie ustalone zgodnie z niniejszym paragrafem. 

2. Wszystkie wpłaty zostaną przekazane Wykonawcy na jego rachunek nr …………………………………… na 

podstawie wystawionych informacji o zobowiązaniu. 

3. Strony ustalają, że wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie maksymalnie do 10% 

wartości przedmiotu zamówienia wskazanego w ofercie Wykonawcy.  

4. W przypadku gdy Zamawiający wniesie o wykonanie dodatkowych prac, montaż dodatkowych 

podzespołów lub użycie materiałów nie ujętych w wycenie Zamawiający poniesie koszty pracy, 

zamówienia oraz koszty sprzętu według aktualnego na datę zawarcia umowy katalogu Wykonawcy. 

Jako referencyjną wartość kosztów pracy dodatkowej strony ustalają stawkę 150 PLN netto za 

godzinę pracy, z tym że Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania prac przedstawi 

Zamawiającemu szacowanie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z 

wykonywaniem dodatkowych prac i montażu dodatkowych podzespołów lub użycie materiałów 

uwzględnionych w Projekcie.  

5. Podstawą do dokonania zapłaty wynagrodzenia oraz zaliczek będzie faktura VAT dostarczona 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, wystawiona na kwotę ustaloną zgodnie z ust. 1, z 

uwzględnieniem (po odjęciu) zaliczek i płatności częściowych określonych w ust. 1.  

6. Za dzień płatności faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§ 5 

Sankcje umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. w wysokości 250 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Projektu zgodnie z  

§ 3 ust. 3 b); 

b. w wysokości 250 zł za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zmian  

i przedstawieniu Projektu Zamawiającemu do akceptacji zgodnie z § 3 ust. 3 d); 

c. w wysokości 750 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Prac dostosowawczych zgodnie 

z § 3 ust. 1; 

d. w wysokości 10 000 zł za wykonanie Prac dostosowawczych niezgodnie  

z zaakceptowanym Projektem; 

e. w wysokości 5 000 zł w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na 

podstawie określonej w § 7 ust. 1 lit. a i b. 

f. w wysokości 100% kwoty o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku utraty, całkowitego 

uszkodzenia, zniszczenia Pojazdu; 

g. w wysokości 50% kwoty o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku utraty części Pojazdu, lub 

zniszczenia karoserii, elementów wyposażenia, powodujących konieczność jej wymiany.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a. w wysokości  250 zł za każdy dzień opóźnienia w odbiorze Prac dostosowawczych; 

b. w wysokości 50 000 zł w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. 



3. W przypadku powstania szkody przewyższającej określone w ust. 1 i 2 kary umowne, Strony mają 

prawo do dochodzenia dalszych roszczeń na zasadach ogólnych. 

§ 6 

Serwis i Gwarancja 

1. Wykonawca daje gwarancję na usługę wykonania zamówienia na okres 1 roku, licząc od daty 

odbioru. Z gwarancji wyjęte są uszkodzenia mechaniczne lub wynikające z nieprawidłowego 

użytkowania. Okresy gwarancyjne materiałów i podzespołów ustalane są przez producentów i 

wykonawca nie ponosi za ich sprawność odpowiedzialności. Wykonawca w okresie gwarancyjnym 

materiałów i podzespołów, jednak nie dłużej niż przez 2 lata, na wniosek zamawiającego może 

występować do ich producentów w sprawach związanych z serwisem lub wymianą gwarancyjną. 

2. W ramach gwarancji, w razie awarii sprzętu lub elementów instalacji Wykonawca jest zobowiązany 

do usunięcia awarii przywracającej funkcjonalność pojazdu w terminie 14 dni od daty otrzymania od 

Zamawiającego informacji o usterce. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia sprzętu 

zastępczego na czas naprawy. 

3. Wykonawca wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym przekaże Zamawiającemu wszelkie 

dokumenty gwarancji, instrukcje użytkowania oraz inne dokumenty umożliwiające wykonanie 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Wszelkie wady przedmiotu umowy, które wystąpią w okresie gwarancji Zamawiający zgłosi 

Wykonawcy, lub w braku możliwości podjęcia kontaktu z Wykonawcą w odniesieniu do 

zamontowanego sprzętu – bezpośrednio do producenta sprzętu niezwłocznie, nie później niż na 2 

dni robocze od dnia ujawnienia się wady.   

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy: 

a.  w przypadku opóźnienia w przekazaniu Projektu, zgodnie z § 3 ust. 3b), przekraczającym 1 

miesiąc;  

b. w przypadku opóźnienia w wykonaniu Prac dostosowawczych zgodnie z § 3  

ust. 1, przekraczającym 2 miesiące; 

2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oraz powinno 

zawierać uzasadnienie.  

 

§ 8 

Prawa autorskie 

1. Projekt  jest  utworem  w  rozumieniu  przepisów ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2021.1062 t.j. z dnia 2021.06.14) i podlega ochronie od daty 

przekazania Projektu Wykonawcy bez zastrzeżeń.  

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

w pełnym zakresie autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie korzystania i 

rozporządzania Projektem, w całości lub w części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na 

następujących polach eksploatacji, z wyłączeniem prawa do podjęcia działalności gospodarczej 

polegającej kastomizacji samochodów dostawczych na podstawie Projektu. Prawo do korzystania z 

Projektu obejmuje: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy 

Projektu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 



2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Projektu utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania Projektu w sposób inny niż określony w pkt 2) - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego.   

4. Wykonawca zobowiązuje się bezterminowo do niewykonywania autorskich praw osobistych i 

niniejszym upoważnia Zamawiającego do wykonywania tych praw.  

 

 

§ 9 

Adresy kontaktowe oraz rozstrzyganie sporów 

1. Strony uzgadniają, że decyzje i deklaracje wyrażane drogą mailową przy wykorzystaniu adresów 

email wykonawcy ............................... oraz zamawiającego …………………………………………… są wiążące 

w sprawach związanych z zamówieniem. 

2. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązania ewentualnych sporów mogących 

powstać w trakcie realizacji umowy.  

3. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 

jeden dla Zamawiającego.  

4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 

a. Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr …………..;  

b. Aktualny na datę zawarcia umowy katalog wykonawcy – załącznik nr ……………………………… 

c.  

 

 

 

 

Zamawiający      Przyjmujący zamówienie   

     

 

 

 


