ZAPYTANIE OFERTOWE NA
KRÓTKOTERMINOWY WYNAJEM SAMOCHODÓW
NA POTRZEBY REKLAMY PROMUJĄCEJ ELEKTROMOBILNOŚĆ
Fundacja Czyste Powietrze z siedzibą w Szczecinie (dalej jako „Fundacja”, „Zamawiający”), adres:
71-467 Szczecin, ul. Rapackiego 1c/lok. 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000762246, posługującą się numerem NIP 8513232694 oraz numerem REGON
382036476,
zwraca się do
Państwa z prośbą o złożenie oferty na krótkoterminowy wynajem samochodów na potrzeby
realizacji kampanii w formie spotu promocyjno-edukacyjnego promującej elektromobilność
I.

Przedmiot zamówienia
Wynajem samochodów osobowych o napędzie elektrycznym lub wodorowym na potrzeby
realizacji kampanii w formie spotu promocyjno-edukacyjnego promującej elektromobilność.

II.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych o napędzie
elektrycznym lub wodorowym na potrzeby realizacji kampanii w formie spotu promocyjnoedukacyjnego promującej elektromobilność, tj. najem jednego samochodu jako głównego dla
ambasadora w celu realizacji kampanii w formie spotu promocyjno-edukacyjnego promującej
elektromobilność, w terminie 22.09-24.09.2021 r. oraz samochodów typu SUV, samochodów
typu BUS, samochodów ciężarowych i autobusów w celu realizacji kampanii w formie spotu
promocyjno-edukacyjnego promującej elektromobilność, w terminie 22.09-24.09.2021 r.,
ukazujące zalety elektormobilności poprzez przejazd BUS pasem, prezentację ładowania
samochodów elektrycznych ich sprawnego poruszania się oraz wskazującą na wystarczający
zasięg do poruszania się w komunikacji miejskiej i nie tylko.
Samochody winny być wyprodukowane najpóźniej w 2018 r. oraz posiadać ubezpieczenie w
zakresie AC, OC, Assistance, NNW.
Wykonawca w stawce dziennej za wynajem winien uwzględnić wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym ubezpieczenie, transport do i z ul. Londyńskiej 11 w Warszawie.
Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, poza stawką za wynajem oraz
kosztem paliwa.
Zamawiający nie dopuszcza wymogu wpłacenia kaucji za najem.

Zamawiający przewiduje, że:
(a)
rejon: wynajmowane samochody wykorzystywane będą na terenie Warszawy i w
promieniu 80 km od Warszawy.
(b)
czas wynajmu: maksymalnie 3 doby,
(c)
termin (czas realizacji zamówienia): w terminie od dnia 22 września 2021 r. godz. 7.00
do dnia 24 września 2021 r. do godz. 00.00, Wykonawca będzie gotowy świadczyć usługę
wynajmu Zamawiającemu samochodów osobowych, w ilości i terminach wynikających z
jednostkowego i zmiennego zapotrzebowania Zamawiającego,
(d)
limit kilometrów: oferta Wykonawcy winna być złożona dla wynajmu
samochodów bez limitu kilometrów. Zamawiający, przewiduje jednak, że jeden samochód
nie powinien przejechać więcej niż 100 km,
(e)
liczba samochodów: jednego samochodu jako głównego dla ambasadora w celu
realizacji kampanii w formie spotu promocyjno-edukacyjnego promującej elektromobilność, w
terminie 22.09-24.09.2021 r., a także możliwości dodawania 1 dodatkowego dnia w dacie
ustalonej w trybie roboczym, oraz jednego z co najmniej 4 samochodów dodatkowych w celu
realizacji kampanii w formie spotu promocyjno-edukacyjnego promującej elektromobilność, w
terminie 22.09-23.09.2021 r.,
(f)
odbiór i zdanie samochodu:
- Wykonawca zobowiązany będzie podstawić samochody na wyznaczoną godzinę pod adres:
ul. Londyńska 11 w Warszawie i o wyznaczonej godzinie odebrać,
- Wykonawca dostarczać będzie samochody umyte, wysprzątane w środku i zatankowane do
pełna (na koszt Wykonawcy),
- Zamawiający zwracał będzie samochody umyte i zatankowane do pełna (na koszt
Zamawiającego),
(g)
Marka samochodu: Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż marka/znak firmowy
samochodu nie będzie widoczny w spotach reklamowych realizowanych przez Fundację.

Parametry i wyposażenie samochodów.
Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne będzie
zaproponowanie parametrów lepszych:
1) samochód osobowy o napędzie elektrycznym lub wodorowym,
2) wyprodukowany najpóźniej w roku 2018, model aktualnie wytwarzany przez producenta, o
przebiegu nie większym, niż 50.000,00 km,
3) wyposażony w klimatyzację,
4) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla
pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające
z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012
poz. 1137 z późn.zm) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

5) wyposażony odpowiednio do warunków drogowych i pory roku (opony letnie / zimowe).
III.

Czas realizacji zamówienia
Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę, która obowiązywać będzie od dnia
zawarcia do czasu zakończenia emisji spotów telewizyjnych, których emisję zamierzamy
zakończyć do końca 2021 roku. W terminie od dnia 22 września 2021 r. godz. 7.00 do dnia 24
września 2021 r. do godz. 00.00,, Wykonawca w ramach umowy będzie gotowy świadczyć
usługę wynajmu Zamawiającemu samochodów osobowych, w ilości i terminach wynikających
z jednostkowego i zmiennego zapotrzebowania Zamawiającego.

IV.

Warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego
Zamawiający wymaga od Wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia wykazania
się:
(1) Wykonawca jest dystrybutorem aut elektrycznych,
(2) Posiadaniem zdolności technicznej do realizacji zamówienia, w następującym zakresie:
Wykonawca dysponuje co najmniej jednym samochodem, które spełniają warunki
określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania powyższego kryterium Zamawiający wymaga złożenia na
Formularzu ofertowym (zał. 1 do niniejszego Zapytania) oświadczenia, o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy przed podpisaniem umowy do
przedłożenia dokumentów (np. dowodów rejestracyjnych, umów leasingowych lub innych), z
których będzie jednoznacznie wynikało, że Wykonawca spełnia w/w warunek.
Niemożność potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może skutkować
odrzuceniem oferty Wykonawcy.

V.

Kryteria oceny ofert
Kryterium oceny ofert jest:
1) cena oferty brutto – 70%;
2) parametry techniczne auta – zasięg km -10%;
3) funkcjonalność do konkretnych scen spotu- 20%.

Zamawiający przyzna punkty według poszczególnych wzorów:

1) Cena oferty brutto:
najniższa zaoferowana cena brutto
Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------- x 70
cena ocenianej oferty brutto
2) Parametry techniczne auta:

liczba punktów przyznanych badanej ofercie w tej kategorii

Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------- x 10
najwyższa punktacja osiągnięta dla tego kryterium spośród złożonych ofert

3) Funkcjonalność modelu do scenariusza:
liczba punktów przyznanych badanej ofercie w tej kategorii

Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------- x 20
najwyższa punktacja osiągnięta dla tego kryterium spośród złożonych ofert

Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktów, oferty pozostałe - proporcjonalnie mniej.
Zamówienie

zostanie

udzielone

Wykonawcy, który spełni warunki

udziału

w

postępowaniu i otrzyma najwyższą liczbę punktów.

VI.

Informacje dodatkowe
A. Umowa z Wykonawcą zamówienia zostanie zawarta z zastosowaniem własnego szablonu
umowy stosowanego w Fundacji. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Zapytania.
B. Zamawiający dopuszcza, że załącznikiem do umowy będą Ogólne Warunki Najmu (OWN),
stosowane przez Wykonawcę. Jeśli Wykonawca zakłada, że OWN mają być załącznikiem
do umowy, powinien dołączyć je do oferty (formularza ofertowego) lub wskazać adres
www., z którego Zamawiający może je pobrać.
C. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji zapisów OWU przed zawarciem umowy, w
celu wypracowania zapisów akceptowalnych przez Zamawiającego.

E.
F.

G.

H.

J.
K.

W przypadku niemożności dojścia Stron do porozumienia w tym zakresie, Zamawiający
ma prawo zawrzeć umowę z następnym w rankingu Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji warunków zamówienia z
jednym lub kilkoma Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia z wybranymi Wykonawcami
korespondencji, celem uzyskania wyjaśnień i/lub uzupełnienia oświadczeń i dokumentów,
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania lub skorygowania zapisów i
warunków niniejszego zapytania, również w zakresie terminu składania ofert, samoczynnie
lub w odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty jeżeli:
a. Jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania, z zastrzeżeniem wyjaśnień
i/lub uzupełnień oferty,
b. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Złożenie zapytania, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z
udzieleniem zamówienia przez Fundację (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).

VII.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Drogą e-mailową na adres a.smieja@fundacjaczystepowietrze.pl do dnia 20 września 2021
r., do godz. 15:00
Osoba kontaktowa w związku z niniejszym zapytaniem:
Agata Śmieja, tel. 883 999 475, a.smieja@fundacjaczystepowietrze.pl

VIII.

Oferta powinna zostać złożona na załączonym formularzu lub zawierać wszystkie
informacje wymagane w tym formularzu.
Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

IX.

Oferta musi być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.
Jeśli prawo do reprezentowania Wykonawcy wynika z udzielonego pełnomocnictwa, do oferty
winien być dołączony skan właściwego pełnomocnictwa.

Załączniki:
1. Formularz oferty (wzór);

__________________________
Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
dla Fundacji Czyste Powietrze

.......................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.......................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………
NR FAKSU
………………...……………
NIP

E-MAIL
..........................................
REGON

.......................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe „Wynajem samochodów osobowych na potrzeby
Fundacji Czyste Powietrze” oświadczamy, iż:

Wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu
możliwe jest za cenę określoną poniżej:
Cena netto za 1 dzień wynajmu samochodu bez limitu kilometrów:
………………………………………..…….. zł netto
(słownie zł netto: ……………………………………………………………………………………..)
Cena brutto za 1 dzień wynajmu samochodu bez limitu kilometrów:
………………………………………..…….. zł brutto
(słownie zł brutto: ……………………………………………………………………………………..)
Marka(i) / model(e) samochodu(ów), które zostaną przeznaczone do realizacji umowy:
…………………………………………………………………………………………….
Parametry techniczne i kolor modelu:
……………………………………………………………………………………………
Inne możliwe/ proponowane przez Wykonawcę sposoby odbioru/zdania wypożyczonych
samochodów poza standardowymi godzinami pracy Fundacji (np. w sobotę/niedzielę lub w późnych
godzinach popołudniowych dnia powszedniego)1:
……………………………………………………………………………………………………….…
Oświadczamy, że:
1.
Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści Zapytania ofertowego.
2.

Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym, w tym:
- warunek posiadania zdolności technicznych, o których mowa w pkt. V (1) Zapytania

3.

Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią Zapytania.

4.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Do oferty załączamy następujące dokumenty: ………………………………………………………. ,
które będą załącznikiem do umowy, znajdują się pod adresem2: ……………..

Pole fakultatywne. Wykonawca może w tym miejscu zaproponować stosowane przez siebie rozwiązania ułatwiające te
czynności, i jeśli będą one akceptowalne przez Strony, mogą zostać ujęte w umowie.
Wykonawca może nie wypełniać tego pola – w takim przypadku nie będzie to miało znaczenia dla ważności oferty.
1

2

Jeśli dotyczy.

…………………………………
miejscowość, data
lub podpis na pieczęci imiennej

……………………………….
podpis, imię i nazwisko

