Straż Miejska
w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza, dn. 04.12.2019 r.

KSM.2513.5.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej zaprasza potencjalnych Wykonawców do
złożenia ofert na zadanie pn.:
"Naprawy i remonty bieżące samochodów służbowych
Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej".
Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
I. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usług serwisowych w ramach
bieżących napraw, okresowych przeglądów przebiegowych i technicznych oraz
gwarancyjnych wynikających z zaleceń producenta, eksploatowanych przez Straż Miejską
w Dąbrowie Górniczej niżej wymienionych pojazdów służbowych:
- Peugeot Expert nr rej. SD 04111 – rok pierwszej rejestracji 2000;
- Peugeot Expert nr rej. SD 9991C – rok pierwszej rejestracji 2015;
- Opel Astra III nr rej. SD 93986 – rok pierwszej rejestracji 2015;
- Opel Combo
nr rej. SD 5701H – rok pierwszej rejestracji 2019;
- Opel Combo
nr rej. SD 5702H – rok pierwszej rejestracji 2019;
W przypadku zmiany przez Zamawiającego taboru zarówno w ilości samochodów jak
i wymianie marek, Wykonawca deklaruje objęcie swoimi usługami również te pojazdy.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
II. W przypadku zainteresowania realizacją zadania, zapraszamy do złożenia oferty
na załączonym do zapytania ofertowego druku "FORMULARZ OFERTOWY"
(Załącznik nr 2).
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania
bez podania przyczyny.
Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców wyłącznie w drodze pisemnej
(osobiście, pocztą, lub e – mailem: straz_miejska@dabrowa-gornicza.pl z dopiskiem:
"Naprawy i remonty bieżące samochodów służbowych Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej”
(przy czym mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na składanie
ofert), co zobowiązuje Zamawiającego do opublikowania zapytań na stronie internetowej z
jednoczesnym poinformowaniem Wykonawców, którzy ujawnili się w toku prowadzonej procedury.
Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Nie
dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Wykonawcę do respektowania
procedury prowadzonej przez Zamawiającego.
III. Kryteria oceny ofert:
Lp.

Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów
jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium

1

"Cena"

60%

60 pkt

2

"Rabat"

40%

40 pkt

1. Sposób punktacji w ramach kryteriów:
a) Cena (C)
Przez "cenę" zamawiający rozumie cenę jednej roboczogodziny. W ramach kryterium "cena" oferta
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
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Ci
cena oferty "i"
b) Rabat (R)
Przez "rabat" zamawiający rozumie wysokość rabatu udzielanego na wykonaną usługę oraz
zamontowane części. W ramach kryterium "rabat" oferta otrzyma następującą ilość punktów:
- min. 10% rabatu – 40 pkt
- mniej niż 10% rabatu – 0 pkt.
Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę punktów jakie oferta uzyskała
w każdym z kryteriów według wzoru:
Pi = Pi(C) + Pi(R)
Zwycięży oferent, który zdobędzie największą całkowitą liczbę punktów.
Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2019 roku do godziny 1500 :

osobiście w siedzibie Straży Miejskiej: 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21;

przesłać na adres: Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej 41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21;

w wersji elektronicznej na e-mail: straz_miejska@dabrowa-gornicza.pl .
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