
 

  
  

Staszów, 28.02.2022 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/DST/1.4IIE 

dotyczące dostawy środków trwałych 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

”GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów 

NIP: 8661002690, REGON: 830225216 

www.gmc.com.pl 

 

”GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów 

zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych tj. auto z zabudową ekspozycyjno-targową 

do przeprowadzania mobilnych warsztatów z tworzenia bombek choinkowych wraz z showroomem  

w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o 

dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-26-0026/19. 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności 

obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. 

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy 

i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego 

doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie przedsiębiorstwa ”GMC” SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pod adresem http://www.gmc.com.pl/ oraz na portalu Baza 

Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Dostawa : Auto z zabudową ekspozycyjno-targową do przeprowadzania mobilnych warsztatów z 

tworzenia bombek choinkowych wraz z showroomem.  

Na całość realizacji zamówienia składają się poszczególne urządzenia/przedmioty :   

1. Samochód dostawczy 

Wymagane minimalne parametry : 

 moc samochodu :   powyżej 130 kM, 

 silnik samochodu : benzyna lub diesel, pojemność od 1600 cm3 

 nośność samochodu :  do 3,5 t, prawo jazdy kat B.  

 

2. Indywidualna zabudowa samochodu (kontener) 

Wymagane minimalne parametry :  

 rodzaj kontenera : izoterma,  

http://www.gmc.com.pl/
http://www.gmc.com.pl/


 

  
  

 wymiary zewnętrzne zabudowy minimum : 2100 cm, 2200 cm, długość 4200 cm (szerokość x 

wysokość x długość) 

 wymiary wewnętrzne zabudowy minimum : 2000 cm, 2100 cm, długość 4000 cm (szerokość x 

wysokość x długość) 

 ściany boczne, dach, drzwi – wykonanie z ultralekkiej wielowarstwowej konstrukcji 

samonośnej typu sandwicz – izolowana termicznie np. utwardzaną pianą poliuretanową z 

poszyciem zewnętrznym/ wewnątrz laminat „lustrzany” – kolor biały, grubość 50 mm, 

 rama pośrednia, konstrukcja – ocynk ogniowy, hutniczy powlekany lakierem epoksydowym w 

kolorze czarnym lub pod kolor ramy auta, 

 podparcie poprzeczne konstrukcji podłogi profil zimnogięty co 40cm max., 

 drzwi tylne – jednoskrzydłowe, umieszczone centralnie, zamknięcie – klamka kulowa, 

 klapa – ściana : po prawej stronie auta, składająca się z klap dzielonych :  

 wysokość burty dolnej min. 100cm. – wykończenie od wewnątrz analogicznie jak podłoga, 

tj. blacha alu ryfel anoda, podparta profilami obrotowymi lub teleskopowymi spod podłogi 

kabiny, siłowniki wysuwania/otwierania elektryczne, sterowanie pilotem, 

 burta górna – podnoszona do pozycji poziomej na teleskopach gazowych, 

 wymiar klapy około szerokość 1,5m x długość 2,5m   

 powierzchnia klapy około 3m2.  

 do klapy – ściany, wymagane schody typ drabina wejściowe, centralne, chowane z tyłu 

zabudowy, szerokość min. 90cm, stopnie antypoślizgowe – alu ryfel,  

 do klapy – ściany, wymagane barierki, wysokość min. 80cm.,  

 kasety, zawiasy – stal nierdzewna,  

 okucia – aluminium,  

 podłoga – sklejka wodoodporna z odciskiem siatki antypoślizgowej, wykończenie blacha alu 

ryfel, 

 ściana grodziowa usytuowana w odległości około 2,5m od ściany tylnej tworząca 

pomieszczenie biurowe, 

 wymagane drzwi (wejście) tylne, 

 schody przy drzwiach tylnych na ich szerokość – wsuwane pod zabudowę, 

 ogrzewanie pomieszczenia biurowego 230V, 

 nadkola przeciw błotne + chlapacze, 

 zderzaki boczne – aluminiowe, 

 cokolik na obwodzie wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej o wysokości – 10 cm., 

 lakierowanie nadwozia w kolorze kabiny auta, kod fabryczny lakieru, 

 gniazda elektryczne min. 10 szt., 230V zamontowane na cokole o wysokości 10cm po stronie 

lewej zabudowy, 

 przewód elektryczny 230V zasilający o długości min. 20mb,  

 gniazdo podwójne zewnętrzne 230V/16A/2P+E, 

 gniazda do TV (3 sztuki) i DVD (2 sztuki), 

 oświetlenie wewnętrzne sufitowe – paski LED, rozmieszczone równomiernie, wymagane min. 

5 pasków na długości sufitu co mniej więcej 40cm., 

 oświetlenie wewnętrzne punktowe, skierowane na dany obiekt ekspozycji min. 3 + 6 + 3 sztuki, 

 oświetlenie zewnętrzne – postojowe pod okuciem górnym, taśmą LED, strona lewa i prawa, 

 markiza zewnętrzna o długości równej długości kontenera i szerokości wysuwnej min. 3mb – 

optymalnie 6mb z nogami wsporczymi zintegrowanymi lub dostawnymi, 

 w wyposażeniu wymagane szafki po stronie lewej kontenera :  



 

  
  

 wiszące 5 sztuk, co około 35cm,  

 stojące z blatami 2 sztuki, 

 wykonane z płyty MDF 

 kolor popielaty 

 w wyposażeniu wymagane szafki i półki w narożach przeciwległych do strony lewej 

kontenera :  

 2 szafki zamykane, wymiary minimum : 100cm x 65cm x 35cm, (wysokość x szerokość x 

głębokość),  

 szafki wykonane z płyty MDF, 

 3 półki o wymiarach min. 210cm x 35cm.  

 półki wykonane z płyty MDF.  

 w wyposażeniu kontenera wymagane 2 krzesła barowe  

 

3. Ekspozytory  

a) Półki  

Wymagane minimalne parametry :  

 5 półek na ścianie długiej o wymiarach minimum 410cm x 25cm, 

 5 półek na ścianie krótkiej o wymiarach minimum 210cm x 35cm, 

 wykonane z płyty MDF.  

b) Fototapeta  

Wymagane minimalne parametry :  

 wymagana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz auta ( po jednej fototapecie) umieszczona 

na dużej ścianie, z lewej strony auta 

 wymiar odpowiedni do dużej ściany wewnętrznej lewej min. 2100cm x 4100cm,  

 fototapeta przedstawiać musi grafiki związane z produktami firmy GMC – firma dostarczy 

odpowiednie pliki z zawartością, która znaleźć się będzie miała na fototapecie 

 

4. Sprzęt podstawowy do tworzenia bombek  

a) Stanowiska do pracy/warsztatów (łącznie stanowiska dla 8 osób; 4 stanowiska x 2 osoby) :  

Wymagane wyposażenie stanowisk i ich minimalne parametry : 

 4 stoły :  

 składane, 

 1 stół na 2 stanowiska, 

 wymiary minimalne : 1,5m x 0,75m x 0,75m.  

 8 krzeseł :  

 składane, 

 w spójnej stylistyce ze stołami.  

b) Pędzelki wraz z pudełkami do ich przechowywania, służące do malowania bombek 

 8 kompletów składających się z : 

 walizeczki ( kaseta, pudełko) 1 lub 2 sztuki, która posiadać będzie 18 przegródek na 

akcesoria do malowania bombek (m.in. na pojemniki z lakierem, rozpuszczalnikiem, 

klejem itp.) oraz przegródką lub przegródkami na 6 sztuk pędzli,  

 6 pędzli w jednym komplecie : 

 pędzle z włosia naturalnego, 



 

  
  

 kształt włosia – 3 sztuki skośne (wymiar minimalne, dłuższy bok min. 15mm, 

krótszy bok min. 4mm,podstawa min. 5mm) ; 3 sztuki płaskie ( wymiary 

minimalne, długość min. 18mm, szerokość min. 15mm),  

 możliwość malowania pędzlami na szkle.  

 

5. Ekrany do prezentowania materiałów szkoleniowych multimedialnych (filmy instruktażowe) – 

3 sztuki 

Wymagane minimalne parametry :  

 przekątna ekranu 55”, 

 format obrazu : 16:9, 

 rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 Full HD, 

 porty wejścia : 2 x HDMI, DP, HDCP, USB, 

 komunikacja : LAN, Wi-Fi, Bluetooth, 

 wymagane głośniki, 

 do ekranów konieczne są komputery zarządzające o minimalnych parametrach :  

 RAM min 8GB, 

 dysk min 120 GB SSD, 

 interfejsy RJ45, HDMI, USB.  

 

6. Panele dotykowe pozwalające na oglądanie animacji i filmów instruktażowych (warsztatowych) 

w 360 stopniach.  

Info Kiosk/Totem multimedialny – 2 sztuki  

Wymagane minimalne parametry :  

 stojące,  

 przekątna ekranu 22” – 24”, 

 format obrazu 16:9, 

 wymagane posiadanie głośników, 

 nakładka dotykowa :  

 detekcja : goły palec, 

 punkty dotyku : 10.  

Zamawiający zastrzega, iż złożenie ofert/y niespełniającej/ych ww. parametrów oznacza odrzucenie 

ofert/y na etapie oceny formalnej.  

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

42415200-0  pojazdy techniczne 

30193500-3  stojak na materiały reklamowe 

39133000-3 zestawy wystawowe 

39150000-8 różne meble i wyposażenie 

39191100-8 tapety 

39190000-0 tapety papierowe i inne okładziny ścienne 

39112000-0 krzesła 

39121200-8 stoły 

39224210-3 pędzle malarskie 

38653400-1 ekrany projekcyjne 

32324600-6 telewizory cyfrowe 

30231320-6 monitory dotykowe 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/tapety-papierowe-i-inne-okladziny-scienne-4753


 

  
  

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Dostawa zamówienia musi być wykonana maksymalnie w terminie do : 30.06.2022 r.  

2. Miejsce dostawy: Przedsiębiorstwo „GMC” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

1. Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 

miesięcy.  

2. Posiadają doświadczenie w dostawie aut z zabudową ekspozycyjno-targową – w ciągu ostatnich 3 

lat zrealizowali co najmniej 3 dostawy takich aut.  

3. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. Oferują zamówienie o parametrach będących na poziomie co najmniej wskazanym w 

zapytaniu ofertowym. 

5. Zamawiający wymaga, by dostarczane auto, zabudowa ekspozycyjno-targowa oraz cały 

asortyment: był fabrycznie nowy, bez wad; zaoferowany produkt spełniać powinien minimalne 

wymagania określone przez Zamawiającego lub posiadać lepsze parametry. 

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w 

postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do formularza 

ofertowego i oświadczeń. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w 

niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym 

będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego. 

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w punkcie VI. Wymagane dokumenty. 

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

Lp.  KRYTERIA OCENY OFERT WAGA 
MAKSYMALNA 

LICZBA PUNKÓW 

A Cena netto w PLN lub EUR1 60% 60 

B Gwarancja na dostarczone auto 10% 10 

                                                             
1 W przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku 
Polskiego z dnia otwarcia ofert 



 

  
  

C Gwarancja na dostarczoną zabudowę 10% 10 

D Gwarancja na dostarczone wyposażenie 
do prowadzenia warsztatów 

10% 10 

E Czas przystąpienia do usunięcia awarii 
tyczącej się zarówno auta, zabudowy jak i 
wyposażenia do prowadzenia warsztatów 

10% 10 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY 

OFERTY 

 

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 

Ocena = A + B + C + D + E gdzie: 

 

Ad A. Kryterium Cena netto w PLN lub EUR zostanie obliczone wg następującego wzoru: 

(najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia/cena badanej oferty 

netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 60 punktów. 

 

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 60 punktów. 

 

Ad B. Kryterium Gwarancja na dostarczone auto zostanie obliczone wg następującego wzoru: 

 

a) udzielenie 24 i więcej miesięcy gwarancji – 10 punktów, 

b) udzielenie 18 miesięcy gwarancji – 5 punktów. 

c) udzielenie mniej niż 18 miesięcznej gwarancji – 0 punktów 

 

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 10 punktów. 

 

Ad C. Kryterium Gwarancja na dostarczoną zabudowę zostanie obliczone wg następującego wzoru: 

 

a) udzielenie 24 i więcej miesięcy gwarancji – 10 punktów, 

b) udzielenie 18 miesięcy gwarancji – 5 punktów. 

c) udzielenie mniej niż 18 miesięcznej gwarancji – 0 punktów 

 

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 10 punktów. 

 

Ad D. Kryterium Gwarancja na dostarczone wyposażenie do prowadzenia warsztatów zostanie 

obliczone wg następującego wzoru: 

 

a) udzielenie 24 i więcej miesięcy gwarancji – 10 punktów, 

b) udzielenie 18 miesięcy gwarancji – 5 punktów. 

c) udzielenie mniej niż 18 miesięcznej gwarancji – 0 punktów 

 

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 10 punktów. 

 



 

  
  

Ad E. Kryterium Czas przystąpienia do usunięcia awarii tyczącej się zarówno auta, zabudowy jak i 

wyposażenia do prowadzenia warsztatów 2 zostanie obliczone wg następującego wzoru :  

 

a) przystąpienie do usunięcia awarii do 24 godzin od momentu zgłoszenia – 10 punktów,  

b) przystąpienie do usunięcia awarii do 36 godzin od momentu zgłoszenia – 8 punktów,  

c) przystąpienie do usunięcia awarii do 48 godzin od momentu zgłoszenia – 6 punktów,  

d) przystąpienie do usunięcia awarii do 60 godzin od momentu zgłoszenia – 4 punkty, 

e) przystąpienie do usunięcia awarii do 72 godzin od momentu zgłoszenia – 2 punkty, 

f) przystąpienie do usunięcia awarii powyżej 72 godzin od momentu zgłoszenia – 0 punktów 

 

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 10 punktów. 

 

INFORMUJEMY, ŻE CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUNIĘCIA AWARII LICZONY BĘDZIE OD MOMENTU 

ZGŁOSZENIA DOSTĘPNOŚCI AUTA WRAZ Z ZABUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM DO NAPRAWY.  

Z RACJI, IŻ JEST TO ŚRODEK TRWAŁY RUCHOMY, USTALONYM MIEJSCEM DOSTEPNOŚCI AUTA PO 

ZGŁOSZENIU AWARII BĘDZIE SIEDZIBA FIRMY „GMC”.  

 

Łączna ocena ofert: 

 

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A. Cena netto w PLN lub EUR, Kryterium 

B. Gwarancja na dostarczone auto, Kryterium C Gwarancja na dostarczoną zabudowę , Kryterium D 

Gwarancja na dostarczone wyposażenie do prowadzenia warsztatów oraz Kryterium E. Czas 

przystąpienia do usunięcia awarii, zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona 

łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w 

łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A,B,C,D,E). 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może 

zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta 

uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

 

W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu 

niespełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej 

w wysokości 0,01% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY 

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację przedmiotu zamówienia musi złożyć następujące 

dokumenty: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a 

Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

                                                             
2 Przez „Czas przystąpienia do usunięcia awarii” należy rozumieć czas przyjazdu ekipy naprawczej na miejsce 
zdarzenia i rozpoczęcia prac.  



 

  
  

3. Lista referencyjna potwierdzająca, iż Oferent posiada doświadczenie w dostawie aut z zabudową 

ekspozycyjno-targową – w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowane zostały co najmniej 3 dostawy takich 

aut – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

4. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie 

starszy niż trzy miesiące – jeśli dotyczy.  

5. Specyfikacje potwierdzające posiadanie minimalnych parametrów proponowanych środków 

trwałych wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

6. Wizualizacja auta wraz z zabudową ekspozycyjno-targową stworzona na podstawie parametrów 

wymienionych w punkcie I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

WIZUALIZACJA WINNA UWZGLĘDNIAĆ PEŁNĄ SPECYFIKACJĘ BĘDĄCĄ PRZEDMIOTEM 

NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO TJ. ZARÓWNO AUTO, ZABUDOWA ORAZ 

WYPOSAŻENIE DO PROWADZENIA WARSZTATÓW.   

 

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczać za zgodność z oryginałem. 

Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. 

 

W przypadku złożonych oświadczeń na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać 

przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem 

faktycznym. 

 

VII.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA JEJ SKŁADANIA 

1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu. 

2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. VI niniejszego zapytania 

ofertowego. 

3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia 

odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny. 

4. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody 

na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów w języku innym, niż polski, jeżeli nie 

towarzyszy im tłumaczenie na język polski. 

5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania 

ofertowego oraz do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy, bez 

podania przyczyn. 

11. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów. 

 

VIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, 

adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: „OFERTA NA DOSTAWĘ 

ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZGODNIE Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 10/DST/1.4IIE” 

a) osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa Firma ”GMC” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 2, 28-200 



 

  
  

Staszów, 

b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Przedsiębiorstwo ”GMC” Sp. z o.o., ul. 

Kościuszki 2, 28-200 Staszów, 

2. Za pośrednictwem bazy konkurencyjności znajdującej się pod adresem 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 

IX.  TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 15.03.2022 r., do godz. 16:00 

w siedzibie Przedsiębiorstwa ”GMC” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów. W przypadku 

złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty. 

1. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

2. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymania oferty przez Zamawiającego przed 

upłynięciem terminu składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed 

upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed 

upływem wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył na 

sfinansowanie zamówienia oraz ilość złożonych ofert. Natomiast po otwarciu ofert 

Zamawiający poda wartości wszystkich kryteriów branych pod uwagę przy ocenie ofert. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po terminie składania ofert. Termin 

otwarcia ofert: 16.03.2022 r. o godzinie 11:00. 

6. Po otwarciu ofert Zamawiający dokona ich oceny. W trakcie oceny ofert Zamawiający może 

wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert. 

7. Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze 

najkorzystniejszych ofert. 

8. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. 

Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 

10. Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki na stronach 

internetowych tj. www.gmc.com.pl, oraz pod adresem 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

X. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

 

XI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo 

lub kapitałowo z Przedsiębiorstwem GMC” Sp. z o.o. przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązanie między Przedsiębiorstwem GMC” Sp. z o.o. lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Przedsiębiorstwa GMC” Sp. z o.o. lub 

osobami wykonującymi w imieniu Przedsiębiorstwa GMC” Sp. z o.o. czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

  
  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta 

oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym. 

 

XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA 

SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego tylko w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 

2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wszelkich informacji dotyczących procedury przeprowadzenia zamówienia, w tym 

technicznych aspektów przedmiotu zamówienia udziela Pani Agnieszka Rasała, e-mail: 

arasala@gmc.com.pl 

4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania 

ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej 

stronie internetowej i www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz 

zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem. 

5. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – 

Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi. 

 

XIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU 

PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:  

 gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

 wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie 

mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków 

siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, 

państwowe). Wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień 

zawartej umowy, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron 

(w drodze pisemnego aneksu). 

 



 

  
  

XIV. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem 

a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Wzór zestawienia potwierdzającego, iż Oferent posiada udokumentowane doświadczenie w 

dostawie aut z zabudową ekspozycyjno-targową – w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 

3 dostawy takich aut. – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

Z poważaniem 

Dariusz Gozdek 

Prezes Zarządu GMC Sp. z o.o. 


