
 

 

 
 

      Chojnice, dnia 15 listopada 2022r. 

 
 

Zapytanie ofertowe nr 6/7.3/2022 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
 
 

Działanie 07.03.00 Infrastruktura Społeczna 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 

„Kompleksowa opieka wytchnieniowa dla osób niesamodzielnych – utworzenie Centrum 
Wytchnieniowego w Chojnicach” 

 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
34115200-8 – Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób 
34110000-1 - Samochody osobowe 
 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Zamawiający: 

 

Fundacja Palium 
ul. Stary Rynek 2/1 
89-600 Chojnice 
NIP: 5552008456 
REGON: 220112243 

 
Zamawiający, Fundacja Palium w Chojnicach informuje, że na podstawie przeprowadzonej oceny 

złożonej oferty w zakresie dostawy samochodu dostawczego do przewozu 8 osób (7 osób 
+ kierowca), przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami (w tym co najmniej 
1 na wózku inwalidzkim) w ramach projektu pn. „Kompleksowa opieka wytchnieniowa dla osób 
niesamodzielnych – utworzenie Centrum Wytchnieniowego w  Chojnicach”, nr umowy 
RPPM.07.03.00-22-0008/21-01, 
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.: 
 
Oferta nr 1 złożona przez firmę: 

KAMUKO Sp. z o.o. 
ul. Geodetów 1 
64-100 Leszno 

 
na kwotę: 208.943,09zł netto, 257.000,00zł brutto; 

 
Gwarancja: 

1. mechaniczna oraz elektryczna (obejmująca również całe wyposażenie) – minimum 
24 miesiące bez limitu kilometrów:      24 miesiące; 

2. na perforację blach – minimum 10 lat:      132 miesiące; 
3. na powłokę lakierniczą – minimum 36 miesięcy:    36 miesięcy; 
4. na perforację elementów nadwozia – minimum 120 miesięcy:  132 miesiące. 

 
 
 



 

2. Przedmiot postępowania i kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zadania: 
 

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy w zakresie dostawy samochodu dostawczego 
do przewozu 8 osób (7 osób + kierowca), przystosowanego do przewozu osób 
z niepełnosprawnościami (w tym co najmniej 1 na wózku inwalidzkim) w ramach projektu 
pn. „Kompleksowa opieka wytchnieniowa dla osób niesamodzielnych – utworzenie Centrum 
Wytchnieniowego w Chojnicach”, nr umowy RPPM.07.03.00-22-0008/21-01. 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego do przewozu 8 osób (7 osób 
+ kierowca), przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami (w tym 
co najmniej 1 na wózku inwalidzkim w ramach projektu pn. „Kompleksowa opieka 
wytchnieniowa dla osób niesamodzielnych – utworzenie Centrum Wytchnieniowego 
w Chojnicach”, nr umowy RPPM.07.03.00-22-0008/21-01, o następujących minimalnych 
parametrach: 
1) samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021; przystosowany 

do przewozu 8 osób (7+1), w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (osoba pozostaje na wózku 
inwalidzkim w trakcie jazdy); 

2) homologacja auta podstawowego i skompletowanego (jeżeli dotyczy); 
3) rodzaj paliwa: diesel; 
4) pojemność silnika ok. 2.000 cm3; 
5) rodzaj nadwozia: minibus; 
6) moc silnika spalinowego: nie mniej niż 110 KM; 
7) do uzgodnienia z Zamawiającym; 
8) czujnik deszczu; 
9) czujniki parkowania z przodu i z tyłu; 

10) czujnik zmierzchu; 
11) dywaniki; 
12) elektryczne lusterka; 
13) elektryczne szyby z przodu; 
14) lampy doświetlające zakręty; 
15) klimatyzacja w przedniej i tylnej części pojazdu; 
16) listwy boczne w kolorze nadwozia; 
17) poduszki powietrzne- Kierowca, Pasażer, Boczne, Kurtyny w przednich siedzeniach; 
18) przednie światła przeciwmgielne; 
19) radio; 
20) dotykowy wyświetlacz; 
21) podgrzewane fotele przednie; 
22) podgrzewana przednia szyba; 
23) przyciemniane szyby z tyłu; 
24) rolety przeciwsłoneczne w tylnej części pojazdu; 
25) składane lusterka elektrycznie; 
26) system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS); 
27) System START STOP; 
28) System ułatwiający ruszanie na wzniesieniach; 
29) Światła LED do jazdy dziennej; 
30) Tempomat; 
31) Uchylne okna w drugim rzędzie; 
32) system stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny); 
33) system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny);  
34) systemy EBD +ESC + EBA + RSC + HSA (lub równoważne); 
35) podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna, na całej długości pojazdu; 
36) oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych; 
37) wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa; 

 



 

38) stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania wózka 
inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku (system zabezpieczający wózek); 

39) zabudowa do przewozu osób na wózku inwalidzkim (np. rampa wjazdowa, obniżona podłoga, 
wyciągarka elektryczna lub równoważne). 

 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby Zamawiającego. 
Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujące na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego. 
Oferowany przez Wykonawcę samochód powinien spełniać warunki określone właściwymi 
przepisami prawa, a w szczególności, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 
które zapewnią dopuszczenie danego pojazdu do ruchu drogowego, potwierdzone świadectwem 
homologacji dla danego typu pojazdu. 
Wymagane dokumenty (dostarczone przy odbiorze samochodu): 
a) homologacja umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
b) karta gwarancyjna, 
c) instrukcja obsługi, 
d) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu. 

 
Przygotowany do obioru pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd.  
Wykonawca zawiadomi telefonicznie, pocztą elektroniczną Zamawiającego o planowanym terminie 
dostawy przedmiotu zamówienia/ umowy co najmniej z 48 – godzinnym wyprzedzeniem. 
Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko przedmiot zamówienia/ umowy na adres 
Zamawiającego.  
 
Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć: 
− oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim; 
− książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu; 
− książkę przeglądów serwisowych; 
− dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu; 
− fakturę VAT; 
− świadectwo zgodności WE; 
− kartę pojazdu; 
− inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu. 
 
Rozwiązania równoważne 
W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, 
pochodzenie, nazwy, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania 
lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może 
opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione 
specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, 
patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami 
„lub równoważne”. 
 
W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym, a wskazane powyżej 
odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 
 
Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie takie parametry techniczne i/lub 
funkcjonalne spełniające co najmniej warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 



 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 269.181,77zł. 
 
Oferta Wykonawcy mieści się w środkach finansowych, które Zamawiający przeznaczył na realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
 
 

3. Kryteria oceny ofert: 
 

K1. „Cena brutto” w PLN – 80% 
Punkty za cenę dla poszczególnych ofert będą obliczane wg wzoru: 
 

Liczba punktów = (A/B) x 80% 
A – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert (w PLN) 
B – cena brutto oferty ocenianej (w PLN) 
1% =1 pkt 
Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
 

W kryterium „Cena brutto”, oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów, a pozostałe oferty 
po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik 
powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku kwot 
wartości po przecinku Zamawiający przyjmie jako „00”. 
 
 

K.2. Kryterium: gwarancja – 20% 
1. Gwarancja mechaniczna oraz elektryczna (obejmująca również całe wyposażenie) – minimum 

24 miesiące bez limitu kilometrów; 
2. Gwarancja na perforację blach – minimum 10 lat; 
3. Gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 36 miesięcy; 
4. Gwarancja na perforację elementów nadwozia – minimum 120 miesięcy. 
 

Punktacja: 
1. Gwarancja mechaniczna oraz elektryczna (obejmująca również całe wyposażenie) – minimum 

24 miesiące bez limitu kilometrów: 
24 miesiące – 0 punktów 
25 miesięcy i więcej – 5 punktów 

2. Gwarancja na perforację blach – minimum 10 lat 
10 lat – 0 punktów 
11 lat i więcej – 5 punktów 

3. Gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 36 miesięcy 
36 miesięcy – 0 punktów 
37 miesięcy i więcej – 5 punktów 

4. Gwarancja na perforację elementów nadwozia – minimum 120 miesięcy 
120 miesięcy – 0 punktów 
121 miesięcy i więcej – 5 punktów 

 

W kryterium „Gwarancja”, oferta z najdłuższymi okresami gwarancji otrzyma 20 punktów. 
 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100. 
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
W sytuacji, w której dwie lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie 
ten Oferent, który zaproponował niższą cenę. 
 

Złożone oferty uszeregowane zostaną na podstawie liczby zdobytych punktów. 
Wybrana zostanie oferta tego Wykonawcy (Oferenta), który spełni kryteria obligatoryjne oraz uzyska 
najwyższą liczbę punktów za kryterium punktowe. 

 
 



 

4. Zestawienie złożonych ofert (zgodnie z poniższą tabelą): 

Lp. 
Nazwa 

Wykonawcy 
Adres 

Wykonawcy 
Cena oferty 

netto (zł) 
Cena oferty 
brutto (zł) 

Punktacja 
w 

Kryterium 
K.1.: Cena 

brutto 

Punktacja  
w kryterium K.2: 

Gwarancja Łączna 
punktacja 

Nr 
kryterium 

Punktacja 

1. 
KAMUKO 
Sp. z o.o. 

ul. Geodetów 1 
64-100 Leszno 

208.943,09zł 257.000,00zł 80,00 pkt 

K.2.1 0 pkt 
90,00 

pkt 
K.2.2 5 pkt 
K.2.3 0 pkt 
K.2.4 5 pkt 

 
Ilość złożonych ofert: 1. 
 

 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty 
Wyłoniony Wykonawca nie podlegał odrzuceniu, spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu 
i złożył najkorzystniejszą ofertę cenową. 
Przedmiotowa kwota mieści się w wartości jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania. 

 
 
 
 
 

          ….……………………………….. 
          Podpis Zamawiającego 

 
 
 

 
 


