
Giżycko, 8 marca 2021 r.
Znak: ………………………

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na zakup i dostawę ciągnika komunalnego z osprzętem

Rozdział I. Nazwa i adres zamawiającego.

Giżyckie Centrum Kultury 11-500 Giżycko, ul. Konarskiego 8, NIP 8451033603, REGON
000687416,  tel. (87) 428 16 37, strona internetowa:http://www.gck.gizycko.pl

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych
obowiązującym u zamawiającego.  Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwoty  130 000
złotych netto.

2. Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września  
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

3. Rodzaj zamówienia – dostawa.
4. Zgodnie z art.  701 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia  1964 r.  – Kodeks cywilny (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub odwołania
prowadzonego postępowania.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę:
1) ciągnika komunalnego o następujących parametrach:
a) fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2019r.,
b) typ silnika – Diesel,
c) silnik – moc 45-55 KM,
d) typ podwozia – kołowe,
e) napęd na wszystkie koła 4x4 z blokadą dyferencjału,
f) sprzęgło hydrauliczne ,
g) tylny TUZ – udźwig na końcach ramion minimum 500 kg,
h) udźwig przedni TUZ – kompatybilny z zamówionym osprzętem współpracującym,
i) tylny wał odbioru mocy WOM (niezależny) – obroty 500 - 600 obr./min.,
j) kabina oryginalna producenta, przeszklona, wyposażona w ogrzewanie,
k) oświetlenie 12 V zgodne z przepisami o ruchu drogowym RP, z sygnalizatorem (lampą

komunalną/ostrzegawczą),
l) układ sterowania TUZ – hydraulika sterowana na joystick (do sterowania urządzeniem

zawieszonymi na TUZ),
m)zaczep dolny, tylny do przyczepy ( osprzęt współpracujący)
n) złącza hydrauliczne i elektryczne do podłączenia przyczepy,

2) pługa do odśnieżania o następujących parametrach:
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a) fabrycznie nowy,
b) kompatybilny z dostarczonym ciągnikiem komunalnym,
c) rok produkcji nie starszy niż 2019 r.,
d) sterowanie hydrauliczne: prawo – lewo, góra – dół,lemiesz dwuczęściowy sterowany 

dżojstikiem
e) sposób mocowania – TUZ,
f) szerokość robocza 1400 – 1600 mm,
g) listwy zgarniające – gumowe z amortyzacją,
h) zasilanie elektryczne 12 V,
i) oświetlenie obrysowe,

3) kosiarki rotacyjnej o następujących parametrach:
a) kompatybilna z dostarczonym ciągnikiem komunalnym,
b) fabrycznie nowa,
c) rok produkcji nie starszy niż 2019 r.,
d) zaczepiana z tyłu, sterowana hydraulicznie /przez WOM

4) przyczepki jednoosiowej o następujących parametrach:
a) kompatybilna z dostarczonym ciągnikiem komunalnym,
b) fabrycznie nowa,
c) rok produkcji nie starszy niż 2019 r.
d) z wywrotem tylnym i bocznym

3. Wykonawca  dostarczy ciągnik komunalny z osprzętem do placówki  zamawiającego, tj.
Twierdzy  Boyen w Giżycku  przy  ul.  Turystycznej  1,  w dniach  pracy  zamawiającego,
własnym staraniem i na swój koszt.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia.

Od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia  2021 roku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji zamówienia bez podania przyczyny.

Rozdział V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz  przekazywania  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do
porozumiewania się z wykonawcami.

1. Dokumenty  zamawiający  i  wykonawcy  przekazują  drogą  elektroniczną, należy
niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania dokumentu na żądanie jednej ze stron.

2. Osoby  uprawnione  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami:  Piotr  Waśniewski,  
tel. 696 100 900

3. Adres  poczty  elektronicznej  do  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami:
piotr.wasniewski@gck.gizycko.pl
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Rozdział VI. Termin związania ofertą.

1. 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział VII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta  musi  zawierać  wypełniony  formularz  oferty  –  załącznik  nr  1  do  zapytania
ofertowego.

2. Ofertę  sporządza  się  poprzez  zeskanowanie  wypełnionego i  podpisanego przez  osobę
upoważnioną  do  reprezentowania  wykonawcy  dokumentu wymienionego w  punkcie  1
powyżej.

3. Do oferty powinny być załączone zdjęcia danego przedmiotu.
4. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Rozdział VIII. Termin i sposób składania ofert.

1. Termin składnia ofert upływa w dniu 16 marca 2021 roku o godzinie 12.00.

2. Ofertę przygotowaną zgodnie z treścią Rozdziału VII pkt 2 zapytania ofertowego należy
złożyć drogą elektroniczną na adres: piotr.wasniewski@gck.gizycko.pl

Rozdział  IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się  kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Cena – 90%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej

przez wykonawców,
2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

     najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty  = ___________________________________________________________ x 10 x 90%

                        cena brutto badanej oferty 
a)

2. Termin gwarancji – 10%:
1) oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji

przedstawionego przez wykonawców na cały przedmiot zamówienia, przy uwzględnieniu
następujących zasad oceny punktowej:

a) 2 lata gwarancji – 1 punkt,
b) 3 lata gwarancji – 3 punkty,
c) 4 lata gwarancji – 5 punktów,
d) 5 lat gwarancji i więcej – 7 punktów,

2) informacje dotyczące terminu gwarancji wykonawca poda w formularzu oferty – załącz-
niku nr 1 do Zapytania ofertowego,

3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

      liczba punktów przyznanych badanej ofercie
wartość punktowa oferty  = ________________________________________________________________ x 10 x 10%

       najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert

3

mailto:piotr.wasniewski@gck.gizycko.pl


3. Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego oferta  spełni  wszystkie  warunki
postawione  w  zapytaniu  ofertowym  oraz  zdobędzie  najwyższą  łączną  liczbę  punktów
przyznanych w oparciu o w/w kryteria oceny ofert.

4. Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, iż dwie lub więcej
ofert otrzymały taka samą liczbę punktów zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę
z najniższą ceną. 

5. Uzyskana  z  wyliczenia  liczba  punktów  w  każdym  z  kryteriów  zostanie  ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się
w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się
w górę. 

Rozdział X. Badanie i ocena ofert.

1. W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  udzielenia
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

2. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych

dokonanych poprawek,
3) inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  z  zapytaniem  ofertowym,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
3. Zamawiający odrzuci ofertę w szczególności, jeżeli:
1) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) została złożona po terminie składania ofert,
3) zawiera omyłki, których zamawiający nie może poprawić,
4) nie obejmuje pełnego zakresu zamówienia.

4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności w
przypadku, gdy:

1) nie wpłynęła żadna oferta,
2) wszystkie oferty zostały odrzucone.

Rozdział XI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Rozdział XII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

1.  Zgodnie z  rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z dnia  
27 kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z  04.05.2016,  str.  1),  zwanym  dalej  RODO,  Administratorem  Danych  Osobowych
przetwarzanych  w  celu  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego oraz późniejszej realizacji umowy jest Giżyckie Centrum Kultury.

2.  W sprawach dotyczących przetwarzania  danych osobowych można kontaktować się na
adres email: dpo@gizycko.pl 
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3.  Dane  osobowe przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  e RODO,  tj.  w celu
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym rozumianym w tym przypadku
jako udzielenie  i realizacja  zamówienia publicznego,  do którego nie mają zastosowania
przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja  z  przeprowadzonego  postępowania  lub  którym  udostępniona  zostanie
umowa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

6. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem wynikającym z
przepisów  ustawy  o  finansach  publicznych  i  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,
związanym z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi zamawiającemu wykonanie
czynności związanych z badaniem i oceną ofert oraz ewentualne zawarcie umowy.

7. Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) do sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania  od  Administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  z

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO. 

8.  Wykonawca  realizując  umowę  w  sprawie  przedmiotowego  zamówienia  zobowiązany
będzie do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO,  tj.  rozporządzenia  wskazanego  w Rozdziale  XII  zapytania  ofertowego,  wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu
realizacji przedmiotu umowy, w szczególności o poinformowaniu ww. osób fizycznych o
udostępnieniu  danych  osobowych  Szkole  Policealnej  im.  prof.  Zbigniewa  Religi  w
Olsztynie; wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z
wymogami  RODO uwzględniając  charakter,  zakres,  kontekst  i  cele  przetwarzania  oraz
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; dane osobowe podane w umowie
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w celu wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym rozumianym w tym przypadku jako udzielenie  i
realizacja  zamówienia  publicznego,  do którego nie  mają  zastosowania  przepisu ustawy
Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie wykonawca zobowiąże podwykonawców, z
którymi  zawrze  umowę  o  podwykonawstwo  do  realizacji  przez  nich  powyższych
postanowień.

Załączniki do zapytania ofertowego.
1. Formularz oferty.
2. Projekt umowy.

     Zatwierdził:  
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