
Zaprósz en ie 
do składania ofert

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie 
swojej oferty na:

„Zakup samochodu osobowego”

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakup fabrycznie nowego samochodu spełniającego wymogi specyfikacji stanowiące załącznik 
nr 1 do niniejszego zaproszenia.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do 30 listopada 2022 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2), zawierający oświadczenie 
Wykonawcy o pozostaniu związanym ofertą.

2. Oferta potwierdzająca wymogi zawarte w specyfikacji.

3. Aktualny dokument uprawniający Wykonawcę do obrotu prawnego (odpis z rejestru 
prowadzonego przez sąd lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

V. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

1. Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania ustalił dwa kryteria wyboru 
wykonawcy:

• Cena brutto - 80%

• Okres gwarancji - 20%

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

3. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oceniana oferta to 100 pkt.

4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający za 
najkorzystniejszą uzna ofertę z niższą ceną. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej 
oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach:



• Punkty w kryterium „Cena brutto” zostaną obliczone według wzoru: Liczba punktów = 
(cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 80 Końcowy wynik powyższego 
działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku;

• Punkty w kryterium „Okres gwarancji”.

Przydział punktów zostanie dokonany poprzez zestawienie porównawcze ofert 
złożonych w postępowaniu. Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji 
przyznaje się maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w tym kryterium. 
Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w 
zestawieniu (I miejsce - 20 pkt, II miejsce - 15 pkt, III miejsce - 10 pkt, IV miejsce - 
5 pkt, piąte i następne miejsca 0 punktów)

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z ofert.

V. FORMA OFERTY

1. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i 
parafowana oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Za 
kompletną ofertę uważa się złożenie formularza ofertowego (załącznik nr 2) oraz 
Klauzuli informacyjnej (załącznik nr 3).

2. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w niniejszym zaproszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać zakończone bez dokonania 

wyboru oferty.

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego 
wraz z oznaczeniem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy

ul. Limanowskiego 1,13-100 Nidzica

Oferta na „Zakup samochodu osobowego”. Nie otwierać przed 04.11.2022 r. godz. 13-15

2. Ofertę proszę złożyć osobiście lub poprzez operatora pocztowego do dnia: 4.11.2022 r.. 
do godz. 13^ na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy ul. 
Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica (oferty złożone po tym czasie nie będą 
rozpatrywane). W przypadku złożenia przez operatora pocztowego decyduje data 
wpływu.



VII. OTWARCIE OFERT

1. Termin otwarcia ofert: w dniu 04.11.2022 r. o godz. 13^ w siedzibie Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy, ul. Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica.

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do 

Zamawiającego.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

ceny.
5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić 

do zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia 
ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy.

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom 
bez otwierania koperty.


