Łódź, 14.03. 2019 r.
Istotne Warunki Zamówienia
Zamawiający:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90-349 Łódź

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zakup samochodu służbowego na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Załączniki:
załącznik Nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
załącznik Nr 2: Formularz ofertowy
załącznik Nr 3: Oświadczenie Oferenta o spełnieniu wymaganych warunków podstawowych
załącznik Nr 4: Projekt umowy
załącznik Nr 5: Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą o ochronie danych osobowych
I.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego 1 szt. na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A.
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego (rok produkcji 2019), kompletnego, wolnego od wad
konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych 5-miejscowego samochodu z segmentu D typu
sedan.
3. Samochód musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych
dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określowne w przepisach prawa
współnotowego UE. Dostarczony samochód musi posiadać świadectwo homologacji i wymagane dokumenty
(kartę pojazdu, instrukcje obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną) umożliwiające rejestrację pojazdu.
4. Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i musi mieć kierownicę
ustytułowaną po lewej stronie pojazdu.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1.

II.

Termin wykonania zamówienia: 31 paździenika 2019r.

III.

Informacje ogólne

1. Oferent

powinien dokładnie zapoznać się z Istotnymi Warunkami Zamówienia (IWZ)
i przygotować ofertę zgodnie z ich wymaganiami.
Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Jeżeli Oferent w ofercie lub łącznie z ofertą składa
jakiekolwiek dokumenty w języku obcym zobowiązany jest pod rygorem wykluczenia
z postępowania lub odrzucenia oferty załączyć do nich tłumaczenie na język polski, poświadczone przez
tłumacza przysięgłego.
Dane Zamawiającego:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90 – 349 Łódź

2.
3.
4.
5.

6.

IV.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. O zamówienie mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań
w zakresie spełnienia tego warunku. Oferent potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie
oświadczenia.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznych i osobowym
zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie
spełnienia tego warunku. Oferent potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia/nie spełnia”
w oparciu o dokumenty i oświadczenie, o których mowa w rozdziale IV IWZ. Oferenci nie spełniający warunków
udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.
V.

Dokumenty wymagane od Oferentów:

Na
potwierdzenie
spełnienia
warunków
wymaganych
w
niniejszym
przetargu,
każdy
z Oferentów zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. wypełniony formularz ofertowy wg załącznika Nr 2,
2. oświadczenie wg załącznika Nr 3 o spełnieniu warunków, o których jest mowa
w poz. IV pkt.1 a-b IWZ,
3. odpis z aktualnego i właściwego rejestru lub aktualny wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, stwierdzające status prawny, miejsce rejestracji oraz zakres
działalności Oferenta,
4. akceptowany (podpisany na wszystkich stronach przez osoby uprawnione) projekt umowy wg załączonej
treści – załącznik Nr 4 IWZ,
5. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą o ochronie danych osobowych – załącznik Nr 5,
Oferenci pobierają niżej wymienione materiały przetargowe drogą elektroniczną ze strony internetowej ŁSSE S.A.
www.sse.lodz.pl: Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5.
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Uwaga!
Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta z datą nie
późniejszą niż 3 miesiące od dnia składania oferty.
VI.

Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Postać oferty:
a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim napisana czytelnym pismem;
b) wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) winny być kolejno ponumerowane i trwale zespolone,
c) dokumenty uznane przez Oferenta za tajne (tzn. niedostępne do wglądu innym Oferentom) powinny być
oprawione w oddzielnej teczce z opisem na pierwszej stronie „Tajne - do wglądu tylko dla członków Komisji
Przetargowej”,
d) oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta;
w przypadku gdy Oferentem jest spółka cywilna lub konsorcjum oferta winna być podpisana przez
wszystkich udziałowców,
e) wartość ceny ofertowej powinna być podana cyfrowo i słownie, zgodnie z formularzem ofertowym,
f) każdy Oferent może złożyć w niniejszym przetargu wyłącznie jedną ofertę pod rygorem wykluczenia
z przetargu;
g) oferty należy składać w jednym egzemplarzu,
h) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
i) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem
składania ofert określonym w poz. IX IWZ.
2. Opakowanie i złożenie ofert.
a) oferty należy składać w nieprzejrzystej, szczelnie i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu,
b) koperta powinna być zaadresowana na adres : Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., 90-349 Łódź,
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G i opatrzona napisem „Przetarg nieograniczony
na zakup samochodu służbowego na potrzeby ŁSSE S.A.” – nie otwierać przed godz.10.00 w dniu
25.03.2019r.
c) na kopercie Zamawiający dopuszcza zamieszczenie informacji o Oferencie (nazwa Oferenta i jego adres).

VII.

Cena wykonania usługi

Oferent winien podać na formularzu ofertowym (załącznik Nr 2) oferowaną cenę oferowanego samochodu. Cenę
należy podać w wartościach netto w PLN. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
VIII.

Ocena ofert

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów biorąc pod uwagę
następujące kryteria:
• kryterium cena – 70% (70 pkt) – (Cm/Cb)x70
• kryterium termin realizacji – 10% (10 pkt): do 31 sierpnia 2019r. – 10 punktów, do 31 października
2019r. – 5 punktów, po 1 listopada 2019r. – 0 punktów
• kryterium pro-eko – 20% (20 pkt): 20 pkt – emisja CO2 – poniżej 100g/km i spalanie poniżej 5 l/100km
w trybie jazdy mieszanej, 10 pkt – emisja CO2 – 100-150 g/km i spalanie w przedziale 6-8 l/100km
w trybie jazdy mieszanej, 0 pkt – emisja CO2 – powyżej 150 g/km i spalanie powużej 8l/100km w trybie
jazdy mieszanej.
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Punktacja w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Pkt = (Cm/Cb)x70 + Kt + Ke =
Pkt - otrzymana ilość punktów zamówienia
Cm - cena oferty minimalnej netto
Cb - cena oferty badanej netto
Kt – punkty przyznane badanej ofercie w kryterium termin realizacji
Ke – punkty przyznane badanej ofercie w kryterium pro-eko.
1. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Oferent wynosi – 100 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów łącznych spośród
ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego
w treści IWZ. Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
• oczywiste omyłki pisarskie,
• oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
• inne omyłki polegające na niezgodności oferty z istotnymi warunkami zamówienia, a które nie powodują
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została
poprawiona. Jeżeli Oferent w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się
na poprawienie omyłki jego oferta zostanie odrzucona .
3. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona.
Uwaga!
Z Oferentem, który zostanie wybrany w niniejszym przetargu zawarta zostanie umowa stanowiąca załącznik
nr 4 do IWZ.
IX.

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Zarządu ŁSSE S.A. w Łodzi przy
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G nie później niż do dnia 25.03.2019r. do godz. 8.30. Oferty
złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez rozpatrywania. Oferty przesłane pocztą zostaną
zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę
do dnia 25.03.2019r. do godziny 8.30.
Każda z ofert otrzyma swój kolejny numer.
Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu składania ofert w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia
w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących Istotnych Warunków
Zamówienia. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi Oferentów zamieszczając informację na stronie internetowej
www.sse.lodz.pl.
X. Termin związania z ofertą
Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G.
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XII. Tryb otwarcia i ocena ofert
Publiczne badanie ofert.
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zostanie podane do wiadomości zebranych: nazwa i adres wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
Poufne badanie ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów dodatkowych wyjaśnień treści złożonych przez nich
ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Oferentem negocjacji, dotyczących złożonej
oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.
Sposób poprawiania oczywistych omyłek w ofertach.
Zamawiający poprawia oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta. Ofertę
odrzuca się, jeżeli Oferent nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki w tekście oferty.
XIII. Tryb udzielania wyjaśnień
Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści i Istotnych Warunków Zamówienia,
jednak nie później niż 3 dni przed terminem otwarcia ofert. Zapytania te muszą być kierowane na piśmie
do Zamawiającego lub przesłane drogą mailową na adres: aneta.ruda@sse.lodz.pl lub
sebastian.tylman@sse.lodz.pl.
Odpowiedzi na pytania udzielane będą przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza treść zapytania i treść udzielanego wyjaśnienia na swojej stronie
internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
Dokonane w ten sposób uzupełnienie, Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie internetowej
i jest ono od tej chwili wiążące dla Oferentów.
XIV. Wykaz osób upoważnionych do kontaktowania się z Oferentami.
Do kontaktowania się z Oferentami upoważnieni są:
Aneta Ruda – aneta.ruda@sse.lodz.pl
Sebastian Tylman – sebastian.tylman@sse.lodz.pl
XV. Odwołania i protesty
Oferentom nie przysługuje prawo do protestów i odwołań.
XVI. Informacja o formalnościach jakie zostaną dopełnione po zakończeniu przetargu
Zamawiający podpisze umowę z tym Oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów opisanych w poz. VIII niniejszych Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent, którego
oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony o tym fakcie przez Zamawiającego pismem akceptującym.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
Warunkiem podpisania umowy jest wyrażenie zgody na jej zawarcie przez Radę Nadzorczą Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A.
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Ponadto Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.
XVII.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi istotnymi warunkami zamówienia mają zastosowanie postanowienia
Kodeksu Cywilnego.

Istotne Warunki Zamówienia zatwierdził Zarząd ŁSSE S.A.:
……………………………………….

Łódź, dnia ……………………………..
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