ZAPYTANIE OFERTOWE
na
Dostawę samochodu osobowego dla Muzeum Historii Polski w Warszawie

I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa: Muzeum Historii Polski w Warszawie
Adres: ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa
Telefon: (22) 211 90 02
Poczta elektroniczna: info@muzhp.pl
Numer NIP: 701-00-15-596
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro
i prowadzone jest w procedurze rozeznania rynku.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego dla Muzeum Historii Polski w Warszawie
2. Parametry:
- samochód fabrycznie nowy z rocznika min 2019 z homologacją, dopuszczony do ruchu,
- typ nadwozia: hatchback,
- wyposażony w system ABS,
- wyposażony w system kontroli trakcji,
- wyposażony w system stabilizacji toru jazdy,
- wyposażony w immobiliser,
- wyposażony w skrzynię biegów manualną, min 6 biegową,
- kolor nadwozia w odcieniach szarości,
- komplet opon zimowych i letnich,
- silnik benzynowy, moc silnika min 81 kW (110 KM),
- max moment obrotowy silnika: min 190 Nm,
- zużycie paliwa w cyklu mieszanym max 5,8 l / 100 km,
- prędkość maksymalna pojazdu min 200 km/h,
- wyposażony w system start-stop,
- wyposażony w tempomat,
- wyposażony w centralny zamek, sterowany zdalnie,
- kierownica wielofunkcyjna, możliwość sterowania min radio, telefon,
- wyposażony w alarm z funkcją monitorowania wnętrza,
- gwarancja fabryczna: minimum 2 lata bez limitu kilometrów,
- gwarancja na powłokę lakierniczą: minimum 3 lata,
- gwarancja na perforacje nadwozia: minimum 12 lat,
- wyposażony w Bluetooth,
- wyposażony w dwustrefową klimatyzację automatyczną,
- wyposażony w automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne,
- wyposażony elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne,
- wyposażony w minimum czołowe i boczne poduszki bezpieczeństwa z przodu, kurtyny powietrzne,
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- dezaktywacja czołowej poduszki pasażera z przodu,
- wyposażony w czujniki parkowania z przodu i tyłu,
- wyposażony w elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne,
- wyposażony w Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem,
- wyposażony w radioodtwarzacz AM/FM,
- wyposażony w minimum jedno gniazdo USB-C,
- wyposażony w gniazdo 12V w bagażniku,
- wyposażony w podłokietnik z przodu,
- wyposażony w przednie i tylne światła przeciwmgielne,
- wyposażony w reflektory LED z przodu, tylne światła LED, światła dzienne,
- wyposażony w zapasowe koło,
- wyposażony w czujniki zmierzchu i deszczu,
- sygnalizacja ostrzegawcza niezapiętych pasów bezpieczeństwa,
- wyposażony w dywaniki tekstylne,
- siedzisko kanapy nieskładane, oparcie kanapy składane 60:40,
- tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika o wyższym stopniu przyciemnienia.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
 34.11.00.00-1 samochody osobowe
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Do dnia 15 listopada 2019 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:
 posiadania wiedzy i doświadczenia,
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
 dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
 nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia,
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
VI. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
1. Wypełniony i podpisany przez umocowaną do tego osobę Formularz ofertowy, stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania,
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów (dane techniczne samochodu) określonych
w rozdz. III niniejszego zapytania ofertowego.
VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
 Marta Szymańska-Leszczyńska, marta.leszczynska@muzhp.pl, nr tel. 609 004 176
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (opcjonalnie)
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.
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IX. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w terminie do 06.10.2019 dnia na adres elektroniczny marta.leszczynska@muzhp.pl.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej
 Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: marta.leszczynska@muzhp.pl
 Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty oraz skanu pozostałych dokumentów.
X. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zmawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena (C) - waga 90 %
Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej,
obliczone według wzoru:
C = cena oferty z najniższą ceną / cena oferty badanej x 90
Do wzoru zostaną przyjęte ceny brutto podane przez Wykonawców w Formularzu oferty,
stanowiącym załącznik nr 1.
2) Termin wykonania zamówienia (T) - waga 10%
Wykonawca otrzyma punkty za skrócenie terminu realizacji zamówienia.
Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium w następujący sposób:
- za wykonanie zamówienia w terminie do 15 listopada 2019 r. – 0 pkt,
- za wykonanie zamówienia w terminie do 31 października 2019 r. – 10 pkt,
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1. Zamawiający pragnie podkreślić, iż brak oświadczenia
w ww. zakresie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w przedmiotowym kryterium, natomiast do
umowy zostanie wpisany termin wykonania zamówienia: „do 15 listopada 2019 r.”. Zaoferowanie
przez Wykonawcę innego terminu niż „do 15 listopada 2019 r.” lub „do 31 października 2019 r.”,
skutkować będzie przyznaniem w niniejszym kryterium 0 pkt i wpisaniem do umowy terminu
wykonania zamówienia: „do 15 listopada 2019 r.”. Wpisanie terminu przekraczającego 15 listopada
2019 r. skutkować będzie odrzuceniem oferty ze względu na niezgodność z wymaganiami
przedmiotowego zamówienia.
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Załącznik nr 1– Wzór Formularza Ofertowego

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Muzeum Historii Polski w Warszawie
ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Dostawę samochodu osobowego dla Muzeum Historii
Polski w Warszawie”, składamy niniejszą ofertę.
1. Oferujemy następujący model samochodu: …………………………………………………………………
W załączeniu składamy dokument/dokumenty potwierdzający/e spełnianie wymogów odnośnie danych
technicznych, określonych w rozdz. III zapytania ofertowego.
2. Cena za realizację przedmiotowego zamówienia wynosi:
cena netto : ………………………………………zł.
słownie:
…………………………………………………………………………………………
podatek VAT ……………………………………. zł.
słownie:
…………………………………………………………………………………………
cena brutto: ……………………………………… zł.
słownie:
…………………………………………………………………………………………
3. Oferujemy dostawę samochodu w terminie do dnia: ……………………………………………………….
Należy wpisać albo „15 listopada 2019 r.” albo „31 października 2019 r.”
4. Oświadczamy, że:
 Spełniamy warunku udziału w postępowaniu dotyczące
1) posiadania wiedzy i doświadczenia,
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
3) dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 Nie podlegamy wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
5. Oświadczamy, że:
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Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje w terminie umożliwiającym złożenie oferty.
Pozostajemy związani złożoną ofertą przez 30 dni liczone wraz z upływem terminu składania ofert.
Zapoznaliśmy się dokumentacją, na którą składa się przedmiot zamówienia.
W przypadku akceptacji naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Osobą wskazaną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszego
zamówienia jest: ………………………………………………………..
5. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
1) ...................................................................
2) ..................................................................
3) …………………………………………..

...................................................................
(data oraz podpis osoby uprawnionej)
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