Wrocław, 25-07-2019
Dot. wniosku nr CRZP/240/1187/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
1.

Zamawiający:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000122099, NIP 5250008040, Regon: 021363663, przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych na: usługi serwisowe samochodów służbowych Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB.

2.

Opis przedmiotu zamówienia: stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.

Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.

4.

Czas trwania umowy: 24-miesiące od dnia zawarcia umowy lub do dnia wykorzystania kwoty, o której mowa
w § 6 ust. 1 umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

5.

Wymagania dla Wykonawców (w szczególności):
1) doświadczenie: nie dotyczy,
2) wymagania dot. osób: nie dotyczy,
3) wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy.

6.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie(w szczególności):

Lp.

Nazwa kryterium

1.

Waga podana w punktach

Koszty serwisu (rozumiane jako koszty usług serwisowych, wyliczonych
zgodnie z załącznikiem Formularz cenowy usług serwisowych)
Cena roboczogodziny
Opust od ceny katalogowej

2.
3.

30,00
60,00
10,00

Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku albo z dokładnością
wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert niepodlegających odrzuceniu. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
najwyższą sumę liczby punktów w ww. kryteriach.
a.

W kryterium koszty serwisu, Zamawiający oceni oferty w następujący sposób:
Wartość punktowa = R x (Snaj. / Sof.)
gdzie:
R – ranga procentowa ocenianego kryterium (30 pkt),
Snaj. – najniższe zaoferowane koszty serwisu,
Sof. – koszty serwisu zaoferowane w badanej ofercie

b.

W kryterium cena roboczogodziny, Zamawiający oceni oferty w następujący sposób:
Wartość punktowa = R x (Rnaj. / Rof.)
gdzie:
R – ranga procentowa ocenianego kryterium (60 pkt),
Rnaj. – najniższa zaoferowana cena za roboczogodzinę,
Rof. – cena za roboczogodzinę zaoferowana w badanej ofercie

c.

W kryterium opust od ceny katalogowej, Zamawiający oceni oferty w następujący sposób:
Wartość punktowa = R x (Oof. / Omax.)
gdzie:
R – ranga procentowa ocenianego kryterium (10 pkt),
Omax – najwyższy zaoferowany opust od ceny katalogowej części,
Oof – opust od ceny katalogowej części zaoferowany w badanej ofercie

7.

Istotne postanowienia umowy(w szczególności): (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie oraz warunki
tych zmian): stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

8.

9.

Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 oraz Formularz cenowy usług serwisowych do niniejszego zapytania ofertowego należy
składać w siedzibie Zamawiającego, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Dolnośląski, al.
Jaworowa 19, 53-122 Wrocław, pokój nr 55, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00 lub na adres e-mail:
psaw@pgi.gov.pl.
Do oferty należy dołączyć (w szczególności):
a) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru),
umowa konsorcjum (w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego
pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania)

10.

Termin składania ofert upływa dnia 01 sierpnia 2019 r. o godz.: 12:00

11.

Termin związania ofertą wynosi 30-dni od upływu terminu składania ofert.

12.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Paweł Sawicki, tel. kom.: 502-830-881, e-mail: psaw@pgi.gov.pl

13.

Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny zostać oznaczone i opisane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji
należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.

14.

Inne informacje(w szczególności):
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
2) Oferty w postępowaniu są jawne.
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
zamawiający przekazuje wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępnione na stronie internetowej,
zamieszcza na tej stronie.
4) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełniania żądanych dokumentów
i oświadczeń.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek
niepowodujących istotnych zmian.
6) Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną odrzucone.
7) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienia na rzecz PIG-PIB.
8) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty (lub jej istotne części składowe) wydaje się rażąco niska w
szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
9) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na jednakową cenę, wzywa się wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej
korzystnych niż w złożonych ofertach.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo, do dokonania w pierwszej kolejności punktowej oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w
zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania pod katem spełniania wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym tylko oferty Wykonawcy,
który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.
11) Jeżeli Wykonawca którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania bez podania przyczyny
oraz do unieważnienia postępowania.

15.

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 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4,
00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania
danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby PIG-PIB.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na: usługi serwisowe samochodów służbowych Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB, sygn. postępowania:
CRZP/240/1187/2019, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Przetwarzanie danych osobowych będzie możliwe również w celu
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w celach archiwalnych wobec
prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w
związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto w
przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa podstawę przetwarzania danych stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
ponieważ przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania tej umowy.
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 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa
Pzp”. Ponadto do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu PIG-PIB
tj. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne i związane z niszczeniem dokumentów.
Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W
przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, jego dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania tej umowy, do momentu

6)
7)
8)

9)

wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w
przypadkach nakazanych prawem.
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
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− 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 **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− 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.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.
U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn.
zm.).
______________________
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**

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.

ZATWIERDZAM:
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
Państwowego Instytutu
Geologicznego
– Państwowego Instytutu
Badawczego
dr Adam Mydłowski
Wrocław, 25.07.2019 r.
miejscowość, data

Podpis dyrektora oddziału/ kierownika
komórki organizacyjnej właściwej ds.
zamówień publicznych/ osoby
upoważnionej

Dot. wniosku nr CRZP/240/1187/2019

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.

Wykonawca zobowiązany będzie dysponować lub współpracować ze stacjami obsługi pojazdów (dalej:
stacje obsługi lub SOP) na terenie Wrocławia, które zapewnią możliwość obsługi serwisowej samochodów
Zamawiającego:
Stacje obsługi powinny pracować 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy. Stacje obsługi powinny posiadać nie mniej niż:
- 2 (dwa) stanowiska diagnostyczne do sprawdzania co najmniej układu hamulcowego,
kierowniczego, oświetlenia, zawieszenia, geometrii kół,
- 1 (jedno) stanowisko
elektronicznych,

3.
4.

5.

6.

7.

8.

do

wykonania

diagnostyki

komputerowej

silnika,

układów

- 1 (jedno) stanowisko do wykonywania serwisu ogumienia,
Na stacjach obsługi, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca zapewni pierwszeństwo dla świadczenia usług
na rzecz Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług serwisowych, w skład
których wchodzi:
a. wykonywanie tzw. okresowych przeglądów gwarancyjnych, przy czym częstotliwość (ilość)
wykonywanych
przeglądów
wynikać
będzie
z
zaleceń
producenta
pojazdu
z uwzględnieniem rzeczywistego przebiegu pojazdów w okresie gwarancji ;
b. wykonywanie tzw. okresowych przeglądów pogwarancyjnych, związanych z normalną
(standardową) eksploatacją samochodów;
c. wykonywanie innych usług serwisowych, w tym napraw samochodów,
d. usługach związanych z ogumieniem:
- sezonowej zmianie opon: polegającej w szczególności na: zmianie opon (kół), wyważanie kół,
sprawdzeniu stanu ogumienia (2 razy w roku),
- naprawie kół: polegających w szczególności na: wulkanizacji opon, naprawie felg (prostowanie),
wymianie wentyla.
Usługi serwisowe, o których mowa w pkt 4, wykonywane będą w stacjach obsługi pojazdów, o których
mowa w pkt 1 lub poza tymi stacjami, jeżeli nie będzie możliwe dotrzymanie terminu wykonania usługi
serwisowej. W przypadku wykonywania usług poza SOP, Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować, iż
będą przestrzegane procedury przeglądowe producenta pojazdu. O planowanym wykonaniu usług poza
SOP Wykonawca powiadomi Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania usługi.
Okresowe przeglądy pogwarancyjne wykonywane będą co 15 000 km lub w czasookresie,
w którym ze względu na normalną eksploatację pojazdu, konieczne jest wykonanie czynności niezbędnych
(np. coroczna wymiana oleju) dla prawidłowego użytkowania pojazdu, w zależności od tego, które ze
zdarzeń nastąpi wcześniej.
Okresowe przeglądy gwarancyjne muszą być wykonywane w taki sposób, by nie doprowadzić do utraty
przez Zamawiającego gwarancji na posiadane samochody. W ramach okresowych przeglądów
gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności zalecone przez producenta pojazdu
będącego na gwarancji, opisane w książce przeglądów serwisowych.
W ramach tzw. okresowych przeglądów pogwarancyjnych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać
następujące czynności:
a. kontrolę sprawności wszystkich systemów samochodu (komputerowe badanie wraz z diagnostyką);
b. wymianę filtra oleju;
c. wymianę filtra paliwa;
d. wymianę wkładu filtra powietrza;
e. wymianę/uzupełnienie płynu hamulcowego;
f. wymianę/uzupełnienie płynu w układzie chłodzenia;
g. wymianę klocków hamulcowych;
h. wymianę oleju w silniku.

9.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania innych czynności serwisowych, w tym napraw, których
potrzeba wykonania zostanie ujawniona w toku przeprowadzania przeglądów lub zostanie zgłoszona przez
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania tych czynności według:
a.
cen wskazanych w Formularzu cenowym usług serwisowych, dla czynności i napraw wskazanych w
tabeli pn. Pozostałe usługi serwisowe, w tym naprawy albo;
b.
stawki roboczogodziny oraz przy uwzględnieniu opustu wskazanych w Formularzu oferty, dla
innych czynności i napraw.
O konieczności wykonania dodatkowych czynności Wykonawca zawiadomi Zamawiającego.
Usługi serwisowe, o których mowa w pkt 4, wykonywane będą przy zastosowaniu zalecanych przez
producenta pojazdu części fabrycznie nowych i materiałów eksploatacyjnych bądź o jakości nie gorszej niż
części i materiałów zalecanych przez producenta pojazdu. Na wykonane przez Wykonawcę usługi
serwisowe zostanie udzielona co najmniej 6 miesięczna gwarancja.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług serwisowych, o których mowa w:
a. pkt 4 lit. a - c w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy godzin, licząc od momentu podstawienia
pojazdu na stanowisko diagnostyczne SOP;
b. pkt 4 lit. d w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od momentu podstawienia pojazdu na
stanowisko diagnostyczne SOP i akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu wykonania usługi.
W przypadku niesprawności samochodu (wyłączenia z używania ze względu na wykonywaną
usługę/naprawę) trwającej dłużej niż 72 godziny od momentu dostarczenia do SOP, Wykonawca na
własny koszt zobowiązany jest do dostarczenia samochodu zastępczego. Samochód zastępczy musi być
sprawny technicznie, nie być starszy niż 10 lat. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych
opłat z tytułu dostarczenia samochodu zastępczego.
Wykonawca
zobowiązuje
się
do
właściwego
i
terminowego
wykonania
Umowy.
Wykonawca
ponosi
pełną
odpowiedzialność
za
ogólną
i
techniczną
kontrolę
nad wykonaniem zamówienia określonego w umowie.

Lp.

Nr rej.

Rodzaj
poj.

Rok
produkcji

Marka

Model

1

WE 4338P

osobowy

2008

CITROEN

BERLINGO 1,6 HDI 110

1560

2

WE 4413P

osobowy

2008

NISSAN

X -TRAIL T31

1995

3

WE 5792U

ciężarowy

2007

TOYOTA

HILUX 2,5 SR5

2500

4

WE 65058

ciężarowy

2003

CITROEN

C 15 1.9D

1868

5

WE 9349T

ciężarowy

2009

NISSAN

NAVARA (2.5D DC SE)

2488

6

WE 2327Y

osobowy

2011

DACIA

DUSTER SD

1396

7

WE 8494M

osobowy

2007

NISSAN

PATHFINDER

2488

Pojemność

Nr nadwozia
VF77J9HZC6761
7477
JN1TCNT31U00
33030
AHTFR29650701
2795
VF7VDWTOOO
3VT2286
VSKCVND40U0
361302
UU1HSDACN45
348305
VSKJVWR51U02
49319

Ładowność

l. miejsc

Przebieg
(km)

-

5

217 360

-

5

205 639

830 KG

5

214 181

560

5

200 040

785

5

255 729

-

5

148 903

-

5

209 655

Dot. wniosku nr CRZP/240/1187/2019

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA nr ………………….

w dniu ...................................... r. we Wrocławiu pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB) z siedzibą w
Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000122099, w imieniu i
na rzecz, którego działa:

......................................... - Dyrektor Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB na podstawie
pełnomocnictwa z dnia ………………………
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
Spółką …………………, z siedzibą w ……………… przy ulicy …………………, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy………………………
w …………….., ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
……………., NIP …………, Regon ……………, kapitał zakładowy …………………, reprezentowaną przez:
…………..…………..…………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)*
panem/panią ……………. zam. ……………., ul. …………… działającym/ą działającym/ą na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ………………, adres
prowadzenia działalności …………………, ul. ………, NIP:……………., Regon ………………,
reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy …………………………….)
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
(w przypadku spółki cywilnej)*
panem/panią …………… zam. ……………….., ul. ……………działającym/ą działającym/ą na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ……………, adres
prowadzenia działalności …………………, ul. ………, NIP: ……………, Regon ……………,
reprezentowanym/ą przez: ………………………… (na mocy ……………………………)
panem/panią ……………… zam. ……………….., ul. ………… działającym/ą działającym/ą na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ……………, adres
prowadzenia działalności …………………, ul. ………, NIP ………………, Regon …………….,
reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy ……………………………)
wspólnikami spółki cywilnej ……………………, adres: ………………, NIP: …………….., Regon:…………
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”
*Jeśli dotyczy
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) oraz zgodnie z §18
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PIG-PIB (Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 32 Dyrektora
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 26 października
2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PIG-PIB), została zawarta umowa o
treści następującej:

§1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych
samochodów służbowych będących w posiadaniu Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu
Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (zwanego dalej OD PIG-PIB).
2. Usługi serwisowe, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) wykonywanie tzw. okresowych przeglądów gwarancyjnych, przy czym częstotliwość (liczbę)
wykonywanych przeglądów wynikać będzie z zaleceń producenta pojazdu z uwzględnieniem
rzeczywistego przebiegu pojazdów w okresie gwarancji;
2) wykonywanie tzw. okresowych przeglądów pogwarancyjnych, związanych z normalną
(standardową) eksploatacją samochodów;
3) usługach związanych z ogumieniem:
a) sezonowej zmianie opon: polegającej w szczególności na: zmianie opon (kół), wyważanie kół,
sprawdzeniu stanu ogumienia (2 razy w roku),
b) naprawie kół: polegających w szczególności na: wulkanizacji opon, naprawie felg
(prostowanie), wymianie wentyla,
4) wykonywanie innych usług serwisowych, w tym napraw samochodów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym wykaz samochodów objętych przedmiotem umowy
stanowi Załącznik nr 1 do umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie oraz
zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wiedzą techniczną, wymaganiami
określonymi przez producentów pojazdów oraz obowiązującą technologią i należytą starannością
wymaganą przy usługach tego rodzaju.
§ 2 TERMIN WYKONANIA
1. Przedmiot umowy będzie wykonywany przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy
lub do dnia wykorzystania kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, w zależności od tego, które ze
zdarzeń nastąpi wcześniej.
2. Czynności będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb
Zamawiającego.
§ 3 WYMAGANIA
1. Usługi serwisowe, o których mowa w § 1 ust. 2, wykonywane będą w stacjach obsługi pojazdów
(SOP), których wykaz stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Termin podstawienia samochodu do SOP zostanie uzgodniony między Stronami mailowo przez osoby
wskazane przez Strony w § 5 ust. 1 i 2 umowy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się przyjąć
samochód do SOP nie później niż w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia przesłania zlecenia
usługi drogą mailową przez Zamawiającego (za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do
piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
pierwszeństwo wykonania usług dla Zamawiającego.
3. W przypadku usług, o których mowa §1 ust. 2 pkt 4) umowy, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych
od dnia przyjęcia samochodu do SOP, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu (na adres
e-mail podany w § 5 ust. 1) kosztorysu wykonania usługi. Zamawiający w ciągu 1 dnia roboczego od
otrzymania kosztorysu usługi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, potwierdza zakres i koszt
wykonania usługi albo wycofuje zlecenie i niezwłocznie odbiera samochód ze SOP. Potwierdzenie
albo wycofanie zlecenia następuje na adres mailowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.
4. Usługi serwisowe, o których mowa w:
1) §1 ust. 2 pkt 1-2) umowy, zostaną wykonane w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy, licząc od
momentu dostarczenia pojazdu na stanowisko diagnostyczne SOP;
2) §1 ust. 2 pkt 3) umowy, zostaną wykonane w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy, licząc od
dnia dostarczenia pojazdu na stanowisko diagnostyczne SOP,
3) §1 ust. 2 pkt 4) umowy, zostaną wykonane w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia
dostarczenia pojazdu na stanowisko diagnostyczne SOP i akceptacji kosztorysu naprawy przez
Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

5. W przypadku, gdy wystąpi problem z dostępnością części zamiennych niezbędnych do wykonania
usługi serwisowej, Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania usługi, o
którym mowa w ust. 4.
6. O wykonaniu usługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na
adres e-mail podany w § 5 ust. 1.
7. Potwierdzenie wydania samochodu zostanie potwierdzone wystawieniem dokumentu „Zamknięcie
usługi”, w którym wyspecyfikowane zostaną wykonane czynności, a w przypadku wykonywania
usługi innej niż wyspecyfikowana w Formularzu cenowym usług serwisowych, kosztorys wykonanej
usługi obejmujący liczbę roboczogodzin poświęconych na jej wykonanie oraz wartość
wykorzystanych części. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego weryfikowania
czasochłonności wykonania usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo każdorazowego
decydowania o konieczności wykonania danej usługi /naprawy.
§4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) stosowania przy przeglądach i naprawach, fabrycznie nowych części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych zalecanych przez producenta pojazdu;
2) wykonywania usług serwisowych wymienionych w Formularzu cenowym usług serwisowych – wg
cen w nich określonych,
3) wykonywania usług serwisowych, w tym napraw, innych niż wskazane w Formularzu cenowym
usług serwisowych wg ceny roboczogodziny i przy uwzględnieniu opustu od ceny katalogowej
części określonych w Formularzu oferty.
2. W przypadku nienależytego wykonania usługi serwisowej, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy,
Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, który po uznaniu reklamacji zobowiązuje się do
ponownego dokonania tej usługi serwisowej na własny koszt w terminie określonym przez
Zamawiającego.
3. Zgłoszenie nienależytego wykonania usługi serwisowej może być dokonane w momencie odbioru
pojazdu z SOP lub niezwłocznie po wykryciu przez Zamawiającego nienależytego wykonania usługi
serwisowej.
4. W przypadku nie uznania przez Wykonawcę reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wystąpienia o uzyskanie opinii niezależnego eksperta, a w przypadku uzyskania opinii niekorzystnej
dla Wykonawcy, do obciążenia Wykonawcy kosztami tej ekspertyzy oraz żądania ponownego
wykonania usługi serwisowej, która stanowiła podstawę do ubiegania się o uzyskanie powyższej
opinii.
5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały eksploatacyjne oraz części zamienne stosowane przy
wykonywaniu usług serwisowych, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy, będą wolne od wad
technicznych i prawnych.
6. W przypadku wystąpienia wad technicznych i prawnych materiałów eksploatacyjnych lub części
zamiennych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz żądania
naprawienia wynikłej stąd szkody.
7. W razie użycia części wadliwej, Wykonawca dokona na swój koszt wymiany na części wolne od wad
w terminie 5 dni licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy drogą mailową o zaistniałej sytuacji.
8. Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę licząc od dnia jej wykonania, a
na zastosowane części zamienne i materiały eksploatacyjne zgodnie z gwarancją przewidzianą
przez ich producenta. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginałów
kart gwarancyjnych wraz z fakturą za wykonaną usługę
9. Bieg terminu gwarancji na wykonaną usługę rozpoczyna się od dnia odbioru samochodu przez
Zamawiającego.
10. Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie samochodów oraz za ewentualne wyrządzone
szkody od momentu podstawienia samochodu do SOP do momentu jego odebrania przez
pracownika Zamawiającego.

§ 5 PRZEDSTAWICIELE
1. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy
i upoważnionymi do przekazywania przedstawicielom Wykonawcy wszelkich informacji, wyjaśnień,
dotyczących przedmiotu umowy będzie każda z niżej wymienionych osób:

………………………….., tel.: …………………, fax.: ……………………, e-mail: …………..
2. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy
upoważnionymi do przekazywania przedstawicielom Zamawiającego wszelkich informacji, wyjaśnień
będzie każda z wymienionych osób:

….…………………..…., tel.: ….…………….., faks. ……………, e-mail: ……………… .
3. Zmiana osób wskazanych w ustępach 1 i 2 powyżej następuje w formie pisemnej lub na adres
poczty elektronicznej drugiej Strony umowy i nie stanowi zmiany niniejszej umowy

§ 6 WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usług serwisowych, o których mowa w § 1 ust. 2
Umowy, nie przekroczy kwoty brutto: ……… zł (słownie: ……………………………….)
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy:
1) za wykonanie usług serwisowych, o których mowa w § 1 ust. 2 w zakresie wyspecyfikowanym w
Formularzu cenowym usług serwisowych obliczane będzie według cen jednostkowych netto,
uwzględniających wszelkie koszty wykonania usługi, w tym robociznę, koszty narzuty, podanych
w tych Formularzach dla poszczególnych pojazdów. Do tak ustalonych cen netto doliczony
zostanie podatek VAT w obowiązującej stawce.
2) za wykonanie usług serwisowych, w tym napraw, innych niż określone w tabeli Formularza
cenowego usług serwisowych, obliczane będzie z zastosowaniem stawki roboczogodziny w
wysokości określonej Formularzu oferty w wysokości …………………… zł brutto i opustu od cen
katalogowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w wysokości ……%. Ceny części
zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wynikały będą z obowiązującego w dniu
podstawienia pojazdu na stanowisko diagnostyczne katalogu producenta części.
3. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2, nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji
Umowy.
4. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy uwzględnia wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przedstawienia cenników
(katalogów cen) części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla klienta końcowego.
Wykonawca w terminie do 3 dni od daty otrzymania żądania przekaże Zamawiającemu wskazany
cennik w formie (poczta, faks, e-mail) zgodnej z wnioskiem Zamawiającego.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane usługi i wykorzystane części zamienne i
materiały eksploatacyjne, potwierdzone w dokumencie „Zamknięcie usługi”.
7. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty
wpływu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Wykonawca wystawiał będzie 1 (jedną)
fakturę miesięcznie obejmującą wszystkie wykonane w danym miesiącu usługi serwisowe.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania maksymalnej wartości zamówienia, jak
również wycofania zlecenia a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie.
9. Wykonawca oświadcza, że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, zatrudniającą
pracowników, zawierającą umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług, i tym samym nie
zachodzi konieczność przedkładania przez niego, na potrzeby niniejszej umowy, informacji, o której
mowa w art 8b ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zmiany w wyżej
wymienionych warunkach wykonywania działalności, Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz do przedłożenia w
formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub
świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, nie później niż w
terminie przedłożenia Zamawiającemu faktury lub innego dokumentu księgowego.*

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawcy przysługuje wówczas wynagrodzenie
za czas wykonywania umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku:
1) niezasadności wykonanej usługi;
2) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w
wyznaczonym dodatkowym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego.
3. Odstąpienie od umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie może nastąpić w terminie
do 15 października 2021 r.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
§ 8 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi serwisowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3)
Umowy, licząc od dnia, w którym usługa miała być wykonana - w wysokości 1 %
wynagrodzenia, które przysługuje za wykonanie usługi,
2) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi serwisowej, o której mowa w § 1 pkt 4) Umowy
licząc od dnia, w którym usługa miała być wykonana, w wysokości 200 zł (słownie: dwieście
złotych),
3) za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu obowiązków wynikających z gwarancji, licząc od
dnia, w którym usunięcie wady miało nastąpić – w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt
złotych),
4) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, w wysokości 15% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1
Umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekroczy wysokość kar umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§9 PODWYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonanie tej części
umowy, którą wykonuje przy pomocy podwykonawców.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie
łączącego ich stosunku prawnego.
§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę umowy
danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych
osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy oraz dochodzenia wynikających z niej
ewentualnych roszczeń z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu 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), opublikowanego w
Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO, jak również na podstawie innych
obowiązujących przepisów mających zastosowanie do ochrony danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zamawiający: Państwowy
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa,
tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl. Zamawiający wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania
danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pgi.gov.pl lub pisemnie na
adres siedziby Zamawiającego.

3. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane w celu
zawarcia i realizacji niniejszej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit a lub lit. b RODO), jak również w
celach archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania
danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust.
1 lit. f RODO) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą
powstać w związku z zawarciem i realizacją umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W
przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną przetwarzanie danych w zakresie miejsca
zamieszkania, serii i numeru dokumentu tożsamości oraz daty urodzenia odbywa się na podstawie
zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych udostępnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę mogą być
podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne,
jak również inne podmioty, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
5. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane przez czas
trwania umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań
umownych chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach nakazanych
prawem.
6. Osoby, który dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu, posiadają na zasadach
określonych w RODO prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu,
prawo do usunięcia i przenoszenia danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W odniesieniu do udostępnionych Zamawiającemu danych osobowych nie będą podejmowane
decyzje w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
niniejszej umowy, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego wyłącznie w
celach związanych z realizacją tej umowy i na zasadach określonych powyżej.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ewentualne spory rozpoznawane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z
umowy na osobę trzecią.
3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze
stron.
4. Do umowy dołączono następujące załączniki, które stanowią jej integralną część:
1) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1;
2) Wykaz stacji obsługi pojazdów, w których wykonywane będą usługi – Załącznik nr 2;
3) Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem cenowym usług serwisowych z dnia …………. – Załącznik
nr 3.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Dot. wniosku nr CRZP/240/1187/2019

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

.................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:
PAŃSTWOWY INSTYTUT
GEOLOGICZNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4
OFERTA

My, niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………….………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………….………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie dot. wniosku nr CRZP/240/1187/2019 dotyczące: usług serwisowych samochodów
służbowych Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB, składamy niniejszą ofertę.

1.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem:

Łączny koszt serwisu netto
Cena 1 roboczogodziny netto
Opust od ceny katalogowej części (%)
2.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do ………………...

3.

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

4.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony oraz w
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów Istotnych postanowień umowy
załączonych do zapytania ofertowego.

5.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 2016 r.,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania sięo udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

6.

Załącznikami do niniejszego formularza są:

7.

a.

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

b.

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

c.

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

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
…………………………………………………………
(imię i nazwisko)
tel. …………………………………………………e-mail …………………………………………….

................................, dnia .............................

.....................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Dot. wniosku nr CRZP/240/1187/2019

Formularz cenowy do zapytania ofertowego na usługi serwisowe dla OD PIG-PIB

FORMULARZ CENOWY USŁUG SERWISOWYCH – SAMOCHODY ODDZIAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO PIG-PIB WE WROCŁAWIU
TABELA 1.A.

wymiana
filtra oleju
1

2

OKRESOWE PRZEGLĄDY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE
Cena jednostkowa netto1
wymiana/
wymiana/
wymiana klocków
wymiana
uzupełnienie uzupełnienie
hamulcowych
wymiana filtra
wymiana
filtra
płynu w
płynu
paliwa
oleju
przednie
tylne
powietrza
układzie
hamulcoweg
(2 kpl.)
(2 kpl.)
chłodzenia
o
3

4

5

6

7A

7B

8

komputerow
e badanie2
wraz z
diagnostyką

Wartość
netto
(2-9)

9

10

TOYOTA
HILUX
CITROEN
BERLINGO
NISSAN XTRAIL
NISSAN
NAVARA
DACIA
DUSTER
NISSAN
PATHFINDER
CITROEN C15D

RAZEM 1.A.:

1
2

W cenie jednostkowej należy uwzględnić koszt robocizny (bez części).
Komputerowe badanie obejmuje kontrolę sprawności wszystkich systemów samochodu

TABELA 1.B.
POZOSTAŁE USŁUGI SERWISOWE, W TYM NAPRAWY
Cena jednostkowa netto3
wymiana
wymiana
świec
tarcz
zapłonowyc hamulcowyc
h żarowych w
h
zależności od
(2
szt.)
modelu
1

2

3

wymiana
sprzęgła

wymiana
paska
klinowego

regulacja
geometrii
kół

4

5

6

wymiana
rozrządu z
pompą
wodną
7

Wymiana
amortyzatora
Przednieg Tylnego (1
o (1 szt.)
szt.)
8A

8B

Wymiana łożyska
Przednie Tylnego
go (1
(1 szt.)
szt.)
9A

9B

TOYOTA
HILUX
CITROEN
BERLINGO
NISSAN
X-TRAIL
NISSAN
NAVARA
DACIA
DUSTER
NISSAN
PATHFINDER
CITROEN
C 15D

RAZEM 1.B.:

3

W cenie jednostkowej należy uwzględnić koszt robocizny (bez części)

Wartość
netto
(poz. 29B)
10

TABELA 1.C.
IV.C. USŁUGI SERWISOWE ZWIĄZANE Z OGUMIENIEM
Lp.

Przedmiot

Ilość opon/kół

Cena jednostkowa netto
za 1 oponę/koło

Wartość netto

2

3

4

5

1.

sezonowa zmiana opon - zgodnie
z Opisem przedmiotu zamówienia

28

2.

naprawa kół - zgodnie Opisem
przedmiotu zamówienia

28

1

(3x4)

RAZEM 1.C.:
PODSUMOWANIE:
Wartość netto Tabeli 1.A.
1
2
3

Wartość netto Tabeli 1.B.
Wartość netto Tabeli 1.C.

RAZEM WARTOŚĆ NETTO:
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:

………………………., dnia ……………….

……………………………………………………………………………..
podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

