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 Wykonawcy 

 

 

 

Gdańsk, 09 października 2017 roku 

 

Znak: EOP- AZL- 000567-2017 

 

Dot.  Postępowanie w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie: Dostawa samochodów osobowych 

dla Centrali ENERGA-OPERATOR SA. – Postępowanie nr N/1/AZ/ZO/18/17 

 

 

Szanowni Państwo, 
 
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym                              

w przedmiocie: Dostawa samochodów osobowych dla Centrali ENERGA-OPERATOR SA określonych w 

Załączniku nr 1 do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą  z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459) oraz Regulaminem udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA 

(dostępny na stronie http://bip.energa-operator.pl). 

 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa samochodów osobowych dla Centrali ENERGA-OPERATOR 
SA 

1.2. Wymagane dokumenty i oświadczenia, które składają się na ofertę określono w pkt 4.  
1.3. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części zamówienia. 

 
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  do 29 grudnia 2017 roku. 

 
3. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

3.1. Ofertę należy złożyć do dnia 16.10.2017 r. godz. 12:00 w ENERGA-OPERATOR SA, budynek 
Centrum Zarządzania Energią (CZE) mieszczącym się przy ul. Mikołaja Reja 29,80-870 Gdańsk, pok. 
nr 038 (kancelaria) z dopiskiem:  

        „Dostawa samochodów osobowych dla Centrali ENERGA-OPERATOR SA ” 
         Postępowanie numer - N/1/AZ/ZO/18/17 
3.2. Złożenie Oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty i 

godziny złożenia.  
3.3. W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera, za termin złożenia Oferty uznaje się datę 

i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.  
 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
4.1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu – Załącznik nr 2. Do formularza należy dołączyć 

druki (jeden dla każdej części, na którą wykonawca złoży ofertę) na formularzach Wykonawcy 
lub producenta samochodu (np. z konfiguratora pojazdu) zawierający dokładne informacje o 
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marce, modelu, wersji wyposażenia, wielkości i mocy silnika oferowanego samochodu oraz 
pełną listę wyposażenia a także kalkulację ceny opartą na aktualnym cenniku z 
wyszczególnioną informacją o wartości kwotowej udzielonego rabatu, jeśli rabat zostanie 
udzielony (cena po rabacie musi być zgodna z ceną wynikającą z Formularza oferty). 

4.2. Wraz z Formularzem oferty należy złożyć: 
4.2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, 

zgodnie z treścią Załącznika nr 3; 
4.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

4.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

4.2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4.3. Wraz z ofertą Wykonawca składa pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie osoby, 
która podpisała ofertę, do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt 
4.2.2. 

4.4. Dokumenty o których mowa w pkt 4.1. i 4.2.1. powinny być złożone w oryginale. Dokumenty o których 
mowa w pkt. 4.2.2. – 4.2.4. w oryginale lub kopii potwierdzonej za  zgodność z oryginałem przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, którego dany dokument dotyczy. 

 
5. NEGOCJACJE 

5.1. Zamawiający po ocenie ofert, przeprowadzi negocjacje handlowe z wykonawcami, którzy złożą oferty 
niepodlegające odrzuceniu. 

5.2. Zaproszenie na negocjacje zostanie przekazane odrębnym pismem, mailem na adres elektroniczny 
osób wskazanych w formularzu oferty w pkt. 7: Osoby do kontaktów  

5.3. Przedmiotem negocjacji będzie cena realizacji usług. 
 

6. OCENA OFERT 
6.1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: cena  - 100%. 
6.2. Ocena ofert, nastąpi na podstawie ofert Wykonawców.   

 
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

7.1. Zamawiający po ocenie ofert, przeprowadzi negocjacje handlowe z Wykonawcami na zasadach 
określonych w pkt. 5. 

7.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców pisemnie. 
 

8.   DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela: 
w sprawach proceduralnych: Anna Nowak, e-mail:anna.nowak@energa.pl 

 
9.      ZAŁĄCZNIKI 
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9.1. Załącznik nr 1 -  Opis przedmiotu zamówienia  
9.2. Załącznik nr 2 -  Formularz ofertowy  
9.3. Załącznik nr 3 -  Oświadczenie 
9.4. Załącznik nr 4 -  Wzór umowy 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozdzielnik: 
1) adresat 

2) AZL a/a 


