Warszawa, dnia 12.06.2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAKUPIE (200/2017/BDG)

1.

Nazwa i adres Zamawiającego
Państwowa Agencja Atomistyki
ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa
tel. 695 98 17, fax 691 37 86

2.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
fabrycznie nowego samochodu osobowego wyprodukowanego w 2017 r., dopuszczonego
do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym prawem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1, który będzie stanowił
również załącznik do formularza ofertowego oraz do umowy.

3.

Termin wykonania zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy.

4.

Do niniejszego ogłoszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

5.

Wymagania dotyczące wykonawcy
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) prowadzą działalności polegającą na oferowaniu fabrycznie nowych samochodów
osobowych, jako autoryzowany dealer oferowanej marki samochodu,
2) zapewniają autoryzowany serwis mechaniczny,
3) udzielą gwarancji na:
a) dostarczony samochód (min. 2 lata),
b) perforację elementów nadwozia (min. 8 lat),
c) powłokę lakierniczą (min. 3 lata).
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów.
Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 2 do ogłoszenia wraz z wypełnionym
przez Wykonawcę Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1 do
ogłoszenia;
2) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy (aktualny odpis z KRS lub CEIDG);
3) w przypadku gdy wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez
osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
4) wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwa zgodności WE
pojazdu;
5) wykaz stacji serwisowych zawierający: miejscowość, województwo, nazwę i adres
stacji serwisowej, w której mogą być świadczone usługi serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnych (przeglądy i naprawy) dla samochodu zaoferowanego w ofercie,
dane kontaktowe, w tym: numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
6) wykaz autoryzowanych stacji obsługi pojazdu;
7) kartę gwarancyjną w języku polskim;

8) pełną dokumentację techniczną i eksploatacyjną samochodu (instrukcja obsługi) w
języku polskim.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność
z oryginałem” przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu
reprezentacji.
6. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta z załącznikami powinna być przygotowana w języku polskim zgodnie z załączonym
formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 2 do ogłoszenia.
7. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać adres mailowy: agnieszka.grochowska@paa.gov.pl , w terminie do
dnia 19.06.2017 r. do godziny 13.00.
Zamawiający nie przyjmuje ofert wysłanych na adres mailowy inny niż wskazany w
niniejszym ogłoszeniu.
Oferty przesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, zobowiązany jest do dostarczenia całości oferty w oryginale
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyniku postępowania.

8. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów.
Oceniane kryterium i jego znaczenie:
Lp.

Nazwa kryterium

Waga w %

Sposób oceny

1

cena (C)

70

Wg. wzoru

2
3
4
5
6

system nawigacji satelitarnej (NAV)
koło zapasowe (dopuszczalne
dojazdowe), podnośnik, klucz (KOŁ)
- kamera cofania (CAM)
- wycieraczka tylnej szyby (AER)
- tapicerka foteli: skóra lub skóra
ekologiczna

10
3
5
2
10

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do danego kryterium
1) Kryterium Cena (C) – waga 70

Wg. opisu
Wg. opisu
Wg. opisu
Wg. opisu
Wg. opisu

C

Cn
 70 pkt
Co

gdzie:
C – liczba punktów za proponowaną cenę brutto oferty za wykonanie Zamówienia,
Cn – najniższa oferowana cena brutto oferty za wykonanie Zamówienia,
Co – cena brutto badanej oferty.

Do oceny ofert w tym kryterium, Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty zaoferowaną
przez Wykonawcę w Formularzu oferty, zawierającą wszystkie koszty wykonania
zamówienia wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
2) Kryterium System nawigacji satelitarnej (NAV) – waga 10
Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowiązany jest wskazać czy pojazd
wyposażony w fabrycznie montowany system nawigacji satelitarnej, z mapą Polski.
Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem.
a) Pojazd posiada system nawigacji – 10 pkt
b) Brak systemu nawigacji – 0 pkt
3) Kryterium Koło zapasowe (KOŁ) – waga 3
Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowiązany jest wskazać czy pojazd
wyposażony jest w koło zapasowe (dopuszczalne dojazdowe), podnośnik, klucz. Punkty
zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem.
a) Pojazd posiada koło zapasowe – 3 pkt
b) Brak koła zapasowego – 0 pkt

4) Kryterium Kamera cofania (CAM) – waga 5
Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowiązany jest wskazać czy pojazd
wyposażony jest w kamerę cofania. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym
opisem.
a) Pojazd kamerę cofania – 5 pkt
b) Brak kamery cofania – 0 pkt
5) Kryterium Wycieraczka szyby tylnej (AER) – waga 2
Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowiązany jest wskazać czy pojazd
wyposażony jest w wycieraczkę szyby tylnej. Punkty zostaną przyznane zgodnie z
poniższym opisem.
a) Pojazd posiada wycieraczkę szyby tylnej – 2 pkt
b) Brak wycieraczki szyby tylnej – 0 pkt

6) Kryterium Tapicerka foteli (TP) – waga 10
Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowiązany jest wskazać czy pojazd
wyposażony jest w wycieraczkę szyby tylnej. Punkty zostaną przyznane zgodnie z
poniższym opisem.
c) Pojazd posiada tapicerkę foteli: skóra lub skóra ekologiczna – 10 pkt
d) Brak tapicerki foteli: skóra lub skóra ekologiczna – 0 pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą
ilość punktów, tj.:
Cn = C + NAV + KOŁ + CAM + AER + TP
Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ogłoszeniu i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
oraz uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według powyższego wzoru.
Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w
projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do ogłoszenia.
9. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składana ofert.
10. Uwagi dodatkowe
Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń
względem Państwowej Agencji Atomistyki z tytułu niniejszego ogłoszenia oraz
przygotowania i złożenia swojej oferty na to ogłoszenie. Zamawiający zastrzega sobie
prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty bądź unieważnieniu zostanie ogłoszona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej PAA (www.bip.paa.gov.pl).

