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Łęczyca dnia, 28.08.2020 r. 

CKZŁ.271.12.2020 

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności 

 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro 

Projekt „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy” –  

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.11.03.01-10-0048/19-00 

Ogłoszenie opublikowane w Bazie konkurencyjności w dniu 28.08.2020 r. Nr ogłoszenia 2020-2054-2198 

Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy - kat. B 

 

1. Zamawiający: Powiat Łęczycki, w imieniu którego postępowanie prowadzi Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca, NIP 5070062983 w imieniu, którego działa 

Dyrektor – Pan Kamil Cieśliński,  godz. urzędowania: poniedziałek – piątek od 07.30 – 15.30. 

2. Przedmiot zamówienia: „Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy - kat. B w ramach projektu pn.: „Nowy 

wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy”” - realizacja zadania nr 

10, poz. 89: „Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów dla zawodów: T. pojazdów 

samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, T. mechanik, T. żywienia i usług gastronomicznych, T. 

usług hotelarskich. Typ projektu 1c)”. Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLD.11.03.01-10-0048/19-00.  

Zamawiający wymaga realizacji następującego zadania: Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy - kat. B 

w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Łęczycy”. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednej sztuki nowego pojazdu osobowego, dostosowanego przez Wykonawcę 

do nauki jazdy - kategoria B, wyposażonego w instalację gazową i o charakterystyce określonej w niniejszym 

zapytaniu, w tym załączniku nr 8 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 

 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć m.in.: 

1.1. Instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, 

1.2. Katalog części zamiennych w języku polskim, 

1.3. Książkę gwarancyjną w języku polskim,  

1.4. Dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu w Polsce, 

1.5. Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski. 

Samochód musi być nowy, bez wad i wolny od obciążeń prawami osób trzecich.  

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.  

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dla oferowanego przedmiotu zamówienia - opis funkcjonalny, 

fotografie itp. oraz załącznik nr 10. Załączony opis, dokumenty mają umożliwić Zamawiającemu weryfikację 

przedmiotu zamówienia, z tym oferowanym przez Wykonawcę. Samochód musi być oznakowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Zamawiający na własny koszt dokona odbioru przedmiotu umowy, określonego w niniejszym zapytaniu, w 

odległości siedziby Wykonawcy, gdzie będzie dokonany odbiór, nie większej niż 200 km od siedziby 

Zamawiającego.  

3. Przepisy prawa dotyczące przedmiotu zamówienia. Pojazd musi spełniać wymogi określone dla pojazdów 

przeznaczonych dla szkolenia, w tym w szczególności:  

3.1. Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022) oraz winien uzyskać 

odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym. 

3.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień 

przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1206) i 

posiadać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym lub dokumencie stwierdzającym dopuszczenie 

samochodu do ruchu, a gdyby normy w danym zakresie uległy zmianie to pojazdy zostaną dostosowane do 

znowelizowanych norm. 

3.3. Pojazd, o którym mowa w niniejszym zapytaniu, powinien być wyposażony zgodnie z wymogami Obwieszczenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 305 ze zm.) 

http://www.ckpl.pl/
mailto:ckzleczyca.projekt@onet.pl


 
Projekt „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020, Nr umowy: RPLD.11.03.01-10-0048/19-00 

Powiat Łęczycki, Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca 

www.ckpl.pl, adres e-mail: ckzleczyca.projekt@onet.pl 

 

 2 

Oznaczenie wg CPV: 34110000-1 Samochody osobowe 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania znaków graficznych, zapisów dotyczących współfinansowania projektu 

przez Unię Europejską i nazwy postępowania w korespondencji z Zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr 9.   

4. Informacje i osoby upoważnione do kontaktów: Pan Dyrektor – Kamil Cieśliński tel. 24 721-89-82, w zakresie 

procedury: Kinga Miśkiewicz – tel. 600-698-835 adres e-mail: ckzleczyca.projekt@onet.pl. 

5. Termin wykonywania zamówienia: odbiór przedmiotu zamówienia w ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy 

o zamówienie publiczne. 

6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia:  

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania 

zamówienia, a w szczególności Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej  

1 dostawę/sprzedaż samochodu osobowego, dostosowanego do nauki jazdy o wartości nie niższej niż 50 000,00 

PLN brutto, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została 

wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:  

7.1. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach o 

których mowa art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, 

7.2. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 

912, 1495 i 1655). 

8. Wymagane dokumenty do oferty: 

8.1. wypełniony formularz ofertowy – zał. 1  

8.2. opisy oferowanego samochodu osobowego (opis, fotografie, itp.) wraz z zestawieniem zał. 10, 

8.3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. 2, 

8.4. świadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. 3, 

8.5. wykaz wykonanych dostaw – zał. nr 5, 

8.6. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał. 6, 

8.7. aktualny odpis / wydruk z KRS lub CEIDG tj. wystawiony nie wcześniej niż  

na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

8.7.1. Wykonawca może wskazać na dostępność dokumentu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazany przez wykonawcę dokument. 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. 7 – należy złożyć w oryginale, w ciągu 3 dni od 

dnia otrzymania informacji o złożonych ofertach. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8 podpkt. 8.7.,  

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8 podpkt. 8.7., zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem 

załącznika nr 1 - formularz ofertowy, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie, umieścić w 
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zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, z adnotacją: „Zapytanie 

ofertowe w ramach zasady konkurencyjności - Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy - kat. B w 

ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Łęczycy” - realizacja zadania nr 10, poz. 89” oraz „Nie otwierać przed 07.09.2020 r. godz. 1700”. 

10. Na kopercie należy umieścić również nazwę i adres Wykonawcy. Nie dopuszcza się składania ofert drogą 

elektroniczną. 

11. Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami: do dnia 07.09.2020 r., do godziny 16ºº w 

sekretariacie Zamawiającego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca. 

12. Termin otwarcia ofert: 07.09.2020 r. godz. 1700, w siedzibie Zamawiającego – Centrum Kształcenia Zawodowego  

w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca, sekretariat.  

13. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  

14.1. Wykonawca określi wynagrodzenie jako ryczałtową cenę brutto za wykonanie zamówienia. 

14.2. Cenę należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w PLN.  

14.3. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie, Zamawiający przyjmuje  

za cenę oferty - cenę podaną słownie brutto.  

14.4. Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą. 

14.5. Cenę należy skalkulować w oparciu o opis, w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.   

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów i sposobu oceny. 

15.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty Wykonawców, którzy spełniają wymagania określone  

w ust. 7. 

15.2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium 

ceny o wadze 100%.  

15.3. Dla oceny punktowej złożonych ofert zastosowany zostanie wzór: 

 

Wg kryterium ceny: 

          najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych  

wo = -----------------------------------------------------------   x 100 pkt 

                       cena oferty badanej 

 

wo – wartość punktowa oferty (liczba uzyskanych punktów) 

 

15.4. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

15.5. O wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. 

15.6. W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert zawiera identyczną cenę 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych.  

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia 

zamówienia. 

16.1. Informację o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty / unieważnienia postępowania Zamawiający 

zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły, stronie szkoły oraz stosownym publikatorze - bazie 

konkurencyjności. 

16.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub e-mailem o terminie podpisania umowy. 

16.3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

17. Pozostałe informacje. 

17.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie Szkoły i 

w bazie konkurencyjności. 

17.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

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

dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych dokumentów.  
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17.4. Zamawiający zamyka postępowanie bez podpisania umowy jeżeli: 

17.4.1. nie została złożona żadna oferta, 

17.4.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,  

17.4.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia,  

17.4.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że podpisanie umowy nie leży  

w interesie Zamawiającego, 

17.4.5. umowa o dofinansowanie Projektu została rozwiązana. 

17.5. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez 

obie jej strony pisemnego aneksu. 

18. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

19. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty.  

20. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy,  

ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca, tel.: tel./fax: (24) 721-89-82, e-mail: 

ckzleczyca@oswiata.org.pl 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy,  

ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca którą jest Pan / Pani Daria Najmrodzka, z inspektorem 

można się skontaktować e-mail: inspektor1991.leczyca@gmail.com 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; 

8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
*     Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy/zlecenia w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

http://www.ckpl.pl/
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*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 

do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

21. Korekta omyłek. Zamawiający poprawia w ofercie: 

21.1. oczywiste omyłki pisarskie - Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie znajdujące się  

w Formularzu oferty; 

21.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności - inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty − niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

21.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 

się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 21.2. 

22. Dodatkowe informacje: 

22.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

22.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

22.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy wybranemu, w okresie 3 lat od dnia 

udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw. 

22.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

22.5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

22.6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

23. Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych. Z udziału w postępowaniu wyklucza się 

Wykonawcę, powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania rozumie się: występowanie 

powiązań kapitałowych lub osobowych w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

23.1. uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej prawa handlowego; 

23.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki kapitałowej;   

23.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;  

23.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

24. Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i 

liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu 

i istoty umowy. Pozostałe zmiany umowy zawiera zał. 4 – wzór umowy.  

 

Załączniki do zapytania: 

▪ formularz ofertowy – zał. 1 

▪ oświadczenie – zał. 2 i 3 

▪ wzór umowy – zał. 4 

▪ wykaz wykonanych dostaw – zał. 5 

▪ oświadczenie o powiązaniach kapitałowych i osobowych – zał. 6 

▪ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. 7 

▪ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. 8 

▪ znaki graficzne – zał. 9 

▪ zestawienie – zał. 10 

 
Łęczyca, dnia 28.08.2020 r. 

http://www.ckpl.pl/
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CKZŁ.271.12.2020 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI 

 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro 

Projekt „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy” –  

- Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.11.03.01-10-0048/19-00 

 Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy - kat. B 

 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Siedziba................................................................................................................. 

 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

 

nr NIP...................................................................................................................... 

 

nr REGON............................................................................................................... 

 

adres e-mail: …………………………………………………………………….. 

 

Dane dotyczące Zamawiającego: 

Powiat Łęczycki, w imieniu którego postępowanie prowadzi 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy  

ul. Ozorkowskie Przedmieście 2 

99-100 Łęczyca 

 

Zobowiązanie Wykonawcy: 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.: Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy - kat. B w 

ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy”” - 

realizacja zadania nr 10, poz. 89: „Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów dla zawodów: T. 

pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, T. mechanik, T. żywienia i usług gastronomicznych, 

T. usług hotelarskich. Typ projektu 1c)”, według wskazań Zamawiającego. 

 

za cenę za całość zamówienia: 

 

 

Brutto: ………………………………................................................  

 

słownie: .................................................................................................................................................................  

 

stawka % podatku VAT ......................................... 

 

o charakterystyce: 

 

 

Marka: …………………………., Model: ………………………….., …………………………………………… 

 

 

1. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz podatki 

obowiązujące na terenie Polski (w tym podatek VAT). 
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2. Termin płatności: do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury / rachunku. 

 

3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie: w ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

 

4. Oświadczam, że udzielam na przedmiot zamówienia: okresu gwarancji na  ………..…………………. 

miesiące/miesięcy, liczonego od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu umowy.   

 

Oświadczam, iż nie wypełnienie w/w punktu – nr 4 - w zakresie gwarancji, oznacza udzielenie gwarancji na 

okres 36 miesięcy.  

 

5. Oświadczam że, udzielam rękojmi na przedmiot zamówienia: na okres ………..……..…. miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy.  

 

Oświadczam, iż nie wypełnienie w/w punktu – nr 5 - w zakresie rękojmi, oznacza udzielenie rękojmi na 

okres 36 miesięcy.  

 

 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

Oświadczam ponadto, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
1) rozporządzenie 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).  

 

Oświadczam, że jesteśmy*:     

− mikro przedsiębiorstwem**  

− małym*** lub średnim przedsiębiorstwem**** 

− dużym przedsiębiorstwem 

 

** mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał 

łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 

nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; 

*** mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał 

łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 

lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; 

**** średni przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych 

spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 

lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym 

przedsiębiorcą;  

- Ustawa z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1292 ze zm.) 
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Zastrzeżenie Wykonawcy: 

 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

 

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

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

 

 

Inne informacje Wykonawcy:  

 

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

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

 

 

 

 

 

 

_________________________________________  

imię i nazwisko Wykonawcy,  miejscowość i data 
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CKZŁ.271.12.2020 

Załącznik nr 2 

 

Wykonawca 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Siedziba................................................................................................................. 

 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

 

nr NIP...................................................................................................................... 

 

nr REGON............................................................................................................... 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy 

- kat. B w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Łęczycy”” - realizacja zadania nr 10, poz. 89: „Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów dla 

zawodów: T. pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, T. mechanik, T. żywienia i usług 

gastronomicznych, T. usług hotelarskich. Typ projektu 1c)”., prowadzonego przez Powiat Łęczycki, Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. 

 

 

_________________________________ 

Miejscowość, data 

        _____________________________________ 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 

 

 

 

_________________________________ 

Miejscowość, data 

 

 

_____________________________ 

(podpis) 
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CKZŁ.271.12.2020 

Załącznik nr 3  

 

 

Wykonawca 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Siedziba................................................................................................................. 

 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

 

nr NIP...................................................................................................................... 

 

nr REGON............................................................................................................... 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup samochodu osobowego do 

nauki jazdy - kat. B w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Łęczycy”” - realizacja zadania nr 10, poz. 89: „Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i 

warsztatów dla zawodów: T. pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, T. mechanik, T. 

żywienia i usług gastronomicznych, T. usług hotelarskich. Typ projektu 1c)”, prowadzonego przez Powiat Łęczycki, 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca oświadczam, co 

następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                        ___________________________________ 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 

 

 

 

 

____________________________ 

Miejscowość, data 

_____________________________ 

(podpis) 
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CKZŁ.271.12.2020 

Załącznik nr 5 

 

Wykonawca: 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

(pełna nazwa/firma, adres) 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 

Zadanie pn.: „Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy - kat. B w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar 

kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy”” - realizacja zadania nr 10, poz. 89: 

„Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów dla zawodów: T. pojazdów samochodowych, 

mechanik pojazdów samochodowych, T. mechanik, T. żywienia i usług gastronomicznych, T. usług hotelarskich. Typ 

projektu 1c)”. 

 

LP Przedmiot dostawy Odbiorca dostawy 

(adres) 

Data wykonania 

dostawy 

Wartość brutto 

dostawy 

Potwierdzenie 

wykonania 

dostawy 

1 

 

 

     

2 

 

 

     

3 

 

 

     

 

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane. 

 

 

 

 

____________________________                                                             ___________________________ 

                miejscowość, data                                                                                                podpis Wykonawcy 
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CKZŁ.271.12.2020 

Załącznik nr 6 

 

 

WYKONAWCA 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Siedziba................................................................................................................. 

 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

 

nr NIP...................................................................................................................... 

 

nr REGON............................................................................................................... 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWEGO I KAPITAŁOWEGO 

 

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy - kat. B w ramach projektu pn.: „Nowy 

wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy”” - realizacja zadania nr 10, 

poz. 89: „Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów dla zawodów: T. pojazdów samochodowych, 

mechanik pojazdów samochodowych, T. mechanik, T. żywienia i usług gastronomicznych, T. usług hotelarskich. Typ 

projektu 1c)”. 

 

 

Niniejszym oświadczam, że ja niżej podpisany nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie 

występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań 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:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

podpis(y) osoby (osób) upoważnionych  

do podpisania niniejszej oferty 
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CKZŁ.271.12.2020 

Załącznik nr 7 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI 

LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:……………………………………………………......................................... 

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

(podać nazwę oraz adres wykonawcy/wykonawców) 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie zapytania ofertowego na 

realizację zadania pn.: „Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy - kat. B w ramach projektu pn.: „Nowy 

wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy”” - realizacja zadania nr 10, 

poz. 89: „Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów dla zawodów: T. pojazdów samochodowych, 

mechanik pojazdów samochodowych, T. mechanik, T. żywienia i usług gastronomicznych, T. usług hotelarskich. Typ 

projektu 1c)” w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczam, iż:  

(proszę o postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce) 

   

□ nie należę do żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076),   

 

□ z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu nie należę do tej samej grupy 

kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 

2020 r., poz. 1076),  

 

□ wspólnie z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu należę do tej 

samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076), i przedkładam niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym 

postępowaniu:………………………….…………………..……………………………...................................... 

 

 

l.p. podmioty należące do grupy kapitałowej 

  

  

  

 

 

______________________      ____________________________________ 

miejscowość i data             podpis(y) osoby (osób) upoważnionych  

do podpisania niniejszej oferty 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

*Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o złożonych ofertach w niniejszym postępowaniu, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

UWAGA: Informacji tej nie należy załączać do oferty  
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CKZŁ.271.12.2020 

Załącznik nr 9 

 

 

Znaki graficzne: 

 

 

 

 

 
Projekt „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, RPLD.11.03.01-10-0048/19-00 

 

 

 

Nazwa zadania:  

„Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy - kat. B w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia 

zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy”” - realizacja zadania nr 10, poz. 89: 

„Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów dla zawodów: T. pojazdów samochodowych, 

mechanik pojazdów samochodowych, T. mechanik, T. żywienia i usług gastronomicznych, T. usług hotelarskich. 

Typ projektu 1c)”.  
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