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ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/15/2022 
 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 
130 000 zł, Zamawiający - WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem 
ofertowym o cenę na:   
 
Najem długoterminowy (36 miesięcy) samochodu dostawczego o masie nie przekraczającej 3,5t dla 
Wolskiego Centrum Kultury wg. parametrów przygotowanych przez Zamawiającego. 

 

1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa, NIP 5272743841 
 
Przedmiot zamówienia:   
Najem długoterminowy (36 miesięcy) samochodu dostawczego o masie nie przekraczającej 3,5t dla 
Wolskiego Centrum Kultury wg. parametrów przygotowanych przez Zamawiającego. 
Termin realizacji zamówienia: 13.06.2022 - 13.06.2025 r. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu:  
Wykonawcy winni posiadać  
Wieloletnie doświadczenie w najmie samochodów dostawczych, dużą flotę aut dostawczych, w 
przypadku stłuczki możliwość zapewnienie auta zastępczego, serwis i obsługę techniczną dostępną 
przez 24h, ubezpieczenie działalności oraz wynajmowanych aut. 
 

3. Sposób przygotowywania oferty 
1) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem). 
2) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis 
„Zapytanie ofertowe nr ZP/15/2022 na Najem długoterminowy (36 miesięcy) samochodu 
dostawczego o masie nie przekraczającej 3,5t dla Wolskiego Centrum Kultury” wg. parametrów 
przygotowanych przez Zamawiającego ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: 
s.maleszewski@wck-wola.pl  
3) oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym. Wzór stanowi załącznik nr 2. 
4) do formularza oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) podpisane oświadczenie Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3). 
 

4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe: 
     Cena 100 % 
      
 
      

5. Zawarcie umowy: 
1) wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną powiadomieni o jego wynikach. 
2) po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie poinformowany o 

wyborze jego oferty. 
3) miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 
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4) w przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

5) zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy pisemnej. 
 

 

6. Forma komunikacji z Zamawiającym: 
Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela p. Sebastian Maleszewski email: 
s.maleszewski@wck-wola.pl tel. 669 832 993 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.  
 

7. Termin składania ofert: do 31 maja 2022 r. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiot zamówienia stanowi:  
 
Najem długoterminowy (36 miesięcy) samochodu dostawczego o masie nie przekraczającej 3,5t dla Wolskiego 

Centrum Kultury wg. parametrów przygotowanych przez Zamawiającego. 

Termin realizacji zamówienia: 13.06.2022 - 13.06.2025 r. 

 

 

I. Przedmiot Zamówienia: 
 1. Samochód dostawczy o masie nie przekraczającej 3,5t 
 2. Rok produkcji nie starszy niż 2019 
 3. Najem długoterminowy na 36 miesięcy 
 4. Przebieg roczny użytkowanego samochodu do 15 tys. km 
 5. Wpłata własna 0% 
 6. Raty miesięczne z tytułu najmu w skład w które wchodzi:  

- finansowanie samochodu,  
- serwis pojazdu według wytycznych producenta 
- wymiana opon (lato/zima) 
- naprawa w przypadku usterek 
- auto zastępcze 
- ubezpieczenie 

 
Parametry i wyposażenie Samochodu dostawczego 
UWAGA! W przypadku spełnienia poniższych wymagań należy zaznaczyć „TAK” 

 

Nazwa, model samochodu dostawczego -  ………………………………………………………………………………………………….. 

Rok Produkcji: …………….. 

 

1) wymiary zewnętrzne (wskazać w mm): 
a) długość (4 900 mm – 5 400 mm) -      TAK/NIE            wynosi …………………… mm 
b) szerokość całkowita z lusterkami (2 200 mm – 2 300 mm) -  TAK/NIE            wynosi …………………… mm 
c) wysokość (1 750 mm – 2 050 mm) -     TAK/NIE            wynosi …………………… mm 

 
2) wymiary przedziału ładunkowego (wskazać w mm):  

a) szerokość (1 500 mm – 1 800 mm) -     TAK/NIE            wynosi …………………… mm 
b) szerokość między nadkolami (1 100 mm – 1 400 mm) -   TAK/NIE            wynosi …………………… mm  
c) wysokość użytkowa (1 300 mm – 1 500 mm) -     TAK/NIE            wynosi …………………… mm 
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d) długość (2100 mm – 3 000 mm) -     TAK/NIE wynosi …………………… mm 
e) pojemność ładunkowa (5,0 m3 – 6,8 m3) -    TAK/NIE wynosi …………………… m3 
f) zabudowa ochronna przestrzeni ładunkowej    TAK/NIE ………………………………………  

 
3) silnik:  

a) pojemność (1500 cm3 - 2000 cm3) -                   TAK/NIE  wynosi …………………… cm3 
b) moc silnika (120 KM - 150 KM) -      TAK/NIE  wynosi …………………… KM 
c) rodzaj paliwa (ON) -        TAK/NIE 

 
4) liczba miejsc siedzących -                         ……………………………………. 
5) skrzynia biegów – manualna, liczba biegów  5 lub 6 + wsteczny -                     ……………………………………. 
6) skrzynia biegów – automatyczna -      TAK/NIE   ……………………………………. 
7) kolor nadwozia (biały, szary, srebrny)     TAK/NIE 
8) koła stalowe z oponami letnimi wzmocnionymi oznaczonymi 

literą „C” -         TAK/NIE 
9) napęd – oś przednia -       TAK/NIE 
10) dopuszczalna masa całkowita 3500 kg -      TAK/NIE 
11) emisja spalin -                         …………………………………… 
12) wyposażenie: 

a) kolumna kierownicy z regulacją wysokości w dwóch 
płaszczyznach -         TAK/NIE 

b) wspomaganie kierownicy -       TAK/NIE 
c) wyświetlacz z zegarem cyfrowym  

i komputerem pokładowym -       TAK/NIE 
d) elektrycznie sterowane szyby przednie -     TAK/NIE 
e) składane i podgrzewane lusterka boczne -    TAK/NIE 
f) prędkościomierz, obrotomierz -      TAK/NIE 
g) centralny zamek z pilotem -       TAK/NIE 
h) bezwładnościowe 3-punktowe pasy bezpieczeństwa  

z napinaczami przy fotelach w kabinie -      TAK/NIE 
i) system ABS oraz inne systemy standardowo montowane 

przez producentów danych marek pojazdów -     TAK/NIE 
j) poduszka powietrzna kierowcy i pasażerów -     TAK/NIE 
k) drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne otwierane 50/50 min 180 stopni -  TAK/NIE  ……………………………………. 
l) drzwi boczne prawa/lewa strona odsuwane wzdłuż nadwozia pełne - TAK/NIE  ……………………………………. 
m) klimatyzacja (manualna / automatyczna) -         ……………………………………. 
n) radio z bluetooth i zestawem głośnomówiącym -    TAK/NIE 
o) dwa komplety kluczy -        TAK/NIE 
p) czujniki parkowania  przód/tył -      TAK/NIE  …………………………………… 
q) kamera cofania -       TAK/NIE  …………………………………… 

 

13) Wykonawca wraz z pojazdem przekaże: 
a) kartę pojazdu -         TAK/NIE 
b) książkę serwisową -        TAK/NIE 
c) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim -     TAK/NIE 
d) książkę przeglądów technicznych -      TAK/NIE 
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Ponadto oferowany pojazd posiada również (poza w/w) następujące wyposażenie dodatkowe (wpisać jeżeli 

posiada. Brak innego niż w/w wyposażenia dodatkowego nie wpływa na ocenę oferty): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
II. Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Samochód dostawczy o masie nie przekraczającej 3,5t; 

2. Najem długoterminowy na 36 miesięcy  

3. Raty miesięczne z tytułu najmu 

4. Pełne zarządzanie samochodem: serwis, wymiana opon, naprawa, auto zastępcze, ubezpieczenie 
 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu ofertowym:  

O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki: 

a. posiadają wypożyczalnie aut dostawczych. 

b. doświadczenie w najmie samochodów dostawczych oraz dysponują kadrą pracowników o określonych 
kwalifikacjach. 

c. posiadają ubezpieczenie prowadzonej przez siebie działalności w tym również wynajmowanych aut.  

d. serwis i obsługę techniczną dostępną przez 24h . 

e. auto zastępcze w usłudze „door to door”. 
 
 

IV. Informacje dodatkowe: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez 

podawania przyczyny. 

W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.   

 

Oświadczam, że: 

Na dostarczony przez nas przedmiot zamówienia jest wolny od wad, udzielimy gwarancji na podzespoły 

mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, powłokę lakierniczą i perforację elementów nadwozia: 

Okres 36 miesięcy, 

limit kilometrów 45 tys. 

 

 …………………….…….............................................................. 

 podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego Wolskie Centrum 

Kultury dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu udzielenia zamówień 

publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, a dotyczącego: „Najem długoterminowy (36 miesięcy) 

samochodu dostawczego o masie nie przekraczającej 3,5t dla Wolskiego Centrum Kultury”   składamy ofertę o 

następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto: rata miesięczna z tytułu najmu samochodu dostawczego 

………………………………………………………………………………………………..zł. 

      Stawka podatku VAT: ………. %. Cena brutto: zł. 

Słownie:  

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

 

4. Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni  

5. Oświadczamy, iż podany w treści oferty e-mail zobowiązujemy się utrzymywać 

w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania. 

 

 

 
        (miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

    przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

…………………………………………………………… 

(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

l .  Oświadczam, że: 
Na podstawie przedstawionych mi informacji zawartych w zapytaniu ofertowym jestem w stanie 
zrealizować przedmiot zamówienia. 
2. Oświadczam, że  
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłosiłem upadłości; 
5) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
6) nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia; 
7) ponoszę odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależycie wykonanie przedmiotu umowy w 

formie kar umownych. 
 

 

 

 

 
          (miejscowość, data) 

 
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 


