Załącznik nr 1 do polecenie służbowego z dnia 28.12.2016r.
OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU OFERT
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE OKRESOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ
I AWARYJNYCH NAPRAW SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH
Informacja o
Zamawiającym

Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu
zamówienia

Fundacja Rozwoju Śląska
Ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole
NIP: 754-13-06-435; KRS:0000041765
Tel. 77 454 25 97; Fax 77 454 56 10
www.fundacja.opole.pl
Adres poczty elektronicznej do bieżących kontaktów oraz udzielanie odpowiedzi na
pytania oferenta: sekretariat@fundacja.opole.pl.
Wykonanie usług w zakresie okresowej obsługi technicznej i awaryjnych napraw
samochodów służbowych Fundacji Rozwoju Śląska
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Przegląd techniczny (diagnoza stanu pojazdu).
2. Naprawy wynikające z przeglądów technicznych.
3. Naprawy powstałe w wyniku awarii.
4. Inne usługi niezbędne do zapewnienia prawidłowej eksploatacji i właściwego
stanu technicznego samochodów w tym w szczególności okresowe wymiany
olejów silnikowych, sezonowe wymiany ogumienia, sezonowe wymiany
klimatyzacji, z wymianą filtrów i uzupełnieniem czynnika chłodzącego.
5. Wykaz modeli i pojazdów i ich parametrów technicznych:
Lp.
1.
2.

Dodatkowe warunki

Marka
pojazdu
SKODA
TOYOTA

Model
pojazdu
OCTAVIA 1Z
AURIS

Rok
produkcji
2010
2016

Pojemność
silnika
1896ccm
1598 ccm

Aktualny
Przebieg
104.714
1.621

1. Zakład naprawczy znajduje się na terenie miasta Opole lub w maksymalnej
odległości 5 km od granicy miasta.
2. Wykonawca wykonuje zakres przedmiotu zamówienia własnymi siłami i we
własnym zakresie. Wykonawca dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz
własnym zapleczem technicznym umożliwiającym realizację przedmiotu
zamówienia.
3. Usługi w zakresie przeglądów odbywać będą się według zakresu usług
określonego przez producenta dla poszczególnych marek pojazdów
i określonej ilości przejechanych kilometrów.
4. Po uprzednim ustaleniu terminu przeglądu z przedstawicielem Zamawiającego,
przegląd techniczny musi zostać wykonany nie później niż 24h od momentu
dostarczenia pojazdu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do odnotowania w książce serwisowej każdego
przeglądu technicznego z wskazaniem zakresu dokonanego przeglądu oraz
podaniem użytych materiałów eksploatacyjnych.
6. Zamawiający pokrywa koszty związane z dodatkowymi naprawami usterek
stwierdzonymi podczas wykonywanego przeglądu, jak również koszty innych
usług, tj. sezonowe wymiany ogumienia, wymiany związane z sezonowym
przeglądem klimatyzacji, w tym wymiany filtrów oraz wymianą czynnika
chłodzącego, po uprzedni uzgodnieniu zakresu oraz łącznego kosztu
naprawy/wymiany z Zamawiającym.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy pojazdu w ciągu 2 dni
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Termin realizacji
zamówienia
Kryteria oceny oferty

Termin składania ofert

Sposób przygotowania
oferty:

Sposób składania ofert
(adres mailowy, nr faksu)
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roboczych od chwili dostarczenia. W przypadku braku możliwości dokonania
naprawy w w/w terminie, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania Zamawiającego o tym fakcie.
8. Liczba przeglądów uzależniona jest od intensywności eksploatacji pojazdów.
9. Wykonawca udzieli 6-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę, w przypadku
części zamiennych – zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krócej niż
12 miesięcy.
10. Materiały eksploatacyjne, części zamienne i podzespoły użyte do wykonywania
przedmiotu zamówieniu muszą być fabrycznie nowe, oryginalne i zgodne
z zaleceniami producenta danej marki.
11. Wykonawca będzie zobowiązany do utylizowania wymienionych (zużytych
części zamiennych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych).
12. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług co najmniej
5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Od 1.01.2017r. do dnia 31.12.2018r.
(Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisana umowy na okres inny, niż
wynika z terminu realizacji)
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:
1. cena za wykonanie przeglądu technicznego – 25 %
Punkty będą przyznawane po wilczeniu wg wzoru:
cena netto oferty najniższej
---------------------------------- x 25 pkt.
cena netto oferty ocenianej
2. cena roboczogodziny – 60%
Punkty będą przyznawane po wyliczeniu wg wzoru:
cena netto oferty najniższej
---------------------------------- x 60 pkt.
cena netto oferty ocenianej
3. gwarancja na wykonaną usługę – 15%
Punkty będą przyznawane po wyliczeniu wg wzoru:
termin gwarancji w ocenianej ofercie
------------------------------------------------ x 15 pkt.
najdłuższy termin gwarancji w złożonych ofertach
Złożone oferty oceniane będą punktowo, 100 pkt. to maksymalna liczba punktów
jaką może uzyskać oferta. O wyborze oferty decyduje największa liczba uzyskanych
punktów.
Termin końcowy składania ofert: do dnia 29.12.2016r. g.13.00
UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty. Oferty doręczone po terminie
podlegają odrzuceniu.
- oferta powinna być wypełniona zgodnie z wzorem formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze;
- każdy Oferent może złożyć jedną ofertę, sporządzoną w sposób czytelny w języku
polskim;
-Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego
wymagających będzie miał prawo żądać od Oferentów wyjaśnień/ uzupełnień
dotyczących złożonych dokumentów i treści oferty.
Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@fundacja.opole.pl
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Forma płatności
Informacje dodatkowe
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lub w formie wydruku w siedzibie
Fundacja Rozwoju Śląska
Ul. Słowackiego 10; 45-364 Opole
Z dopiskiem: „Nabór ofert – wykonanie usług w zakresie okresowej obsługi
technicznej i awaryjnych napraw samochodów służbowych”
Przelew na podstawie F Vat, termin oraz szczegóły zamówienia określać będzie
odrębna umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Negocjacje z Oferentami:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oraz prawo do odstąpienia od zawarcia
umowy, w przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych
negocjacji;
- Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w
przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
odmówi zawarcia umowy;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub
odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyny. Z tego tytułu
Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Odrzucenie Oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- treść oferty nie będzie zgodna z treścią niniejszego Ogłoszenia
o naborze;
- jeżeli zostanie złożona przez Oferenta, który nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu;
- została złożona po terminie ustalonym w niniejszym ogłoszeniu, jako termin
końcowy składania Ofert.
Pozostałe:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji ogłoszenia przed terminem
składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie
postępowania bez podania przyczyny.
- Zamawiający niezwłocznie po dokonanym wyborze opublikuje na stronie
internetowej www.fundacja.opole.pl wyniki postępowania ofertowego, ze
wskazaniem nazwy oferenta, z którym podpisana zostanie umowa.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień
Publicznych.

Opole, 28.12.2016r.
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