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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Zamawiający i zamówienie 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu 

(58-306) przy ul. Uczniowskiej 16, (tel. 74/ 664 91 64), zwana dalej Zamawiającym 

 

przeprowadzi przetarg pisemny, nieograniczony, 

jednostopniowy, zwany dalej „Przetargiem”, 

na zakup czterech samochodów osobowych. 

 

1.2. Przedmiot Zamówienia 

a) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa czterech samochodów osobowych 

zgodnie z specyfikacją techniczną pojazdu, którą stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWP, 

b)       Wymienione w SIWP załączniki i formularze stanowią jej integralną część. 

1.3. Termin realizacji 

 Wymagany termin realizacji zamówienia: do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

1.4. Cena wykonania zamówienia 

Oferent zobowiązany jest wskazać w Ofercie całkowitą cenę za dostawę Przedmiotu 

Zamówienia, zawierającą wszelkie dodatkowe koszty i opłaty w tym podatki i opłaty 

publicznoprawne. Oferent dodatkowo zobowiązany jest wskazać w Ofercie kwotę podatku 

VAT. 

 

2. WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA OFERENTA DO PRZETARGU 

2.1. Akceptacja SIWP 

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania Oferenta do Przetargu jest zapoznanie się przez 

Oferenta z SIWP i zaakceptowanie jej postanowień pisemnie, w całości i bez zastrzeżeń. 

2.2. Niezbędna wiedza i uprawnienia 

Oferent winien: 
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a) posiadać uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym, 

b) posiadać możliwości organizacyjne, finansowe i techniczne do wykonania 

Zamówienia. 

 

3. OFERENCI WYKLUCZENI Z UDZIAŁU W PRZETARGU 

 

Z udziału w Przetargu wyklucza się Oferentów: 

a) w odniesieniu do których wszczęto postępowanie o ogłoszeniu upadłości lub których 

upadłość ogłoszono, wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne albo likwidację, 

b) którzy złożą oferty częściowe lub wariantowe, 

c) którzy złożą więcej niż jedną ofertę lub złożą ofertę zawierającą niejednoznacznie 

opisaną propozycję, 

d) którzy złożyli w Przetargu nieprawdziwe informacje, istotne w ocenie Zamawiającego, 

e) których Oferty nie będą kompletne w rozumieniu punktu 6.1. SIWP, z zastrzeżeniem 

punktu 8.2.b, 

f) którzy w swojej ofercie nie zawarli ceny lub nie podpisali oferty, 

 

4. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 

4.1. Sposób składania zapytań 

a) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej lub pocztą 

elektroniczną, w terminie do dnia  22.02.2019 r. do godz.  12.00  (liczy się data 

wpływu wniosku) z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień związanych ze SIWP  

i z zakresem Zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sposób  

i terminowość dostarczenia zapytania. 

b) W przypadku wątpliwości co do zapisów SIWP, Oferent powinien zwrócić się do 

Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień. 

4.2. Sposób odpowiedzi na zapytanie 

Kopie odpowiedzi wraz z zapytaniem (wyłącznie na zapytania dostarczone zgodnie  

z zasadami i w terminie określonym w punkcie 4.1.a. SIWP), lecz bez ujawnienia jego autora, 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej Spółki. 
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4.3. Spotkanie informacyjne 

Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego, w trakcie 

którego Oferenci, będą mogli uzyskać wymagane informacje od Zamawiającego. 

4.4. Dane kontaktowe Zamawiającego 

a) numer telefonu - +48 74 664 91 64, 

b) adres e-mail  - invest@invest-park.com.pl  

 

Wszelkie informacje uzyskane przez oferentów od Zamawiającego w innej drodze, niż 

opisana w punkcie 4 SIWP, nie są uważane za wiążące. 

 

5. WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

5.1. Wysokość wynagrodzenia 

Cena podana w Ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega zmianie. W szczególności cena nie 

podlega waloryzacji, oprocentowaniu lub innym zmianom, choćby zmianie uległ cennik 

producenta Przedmiotu Zamówienia. 

5.2. Waluta 

a) Ceny jednostkowe i całkowite w ofercie winny być podane przez Oferenta wyłącznie  

w złotych (PLN) netto. 

b) Wszystkie płatności Umowne będą realizowane jedynie w złotych (PLN). 

 

6. SPORZĄDZANIE I SKŁADANIE OFERT 

6.1. Dokumenty składające się na ofertę 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

a) Wypełniony kompletny formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Oferenta – Załącznik nr 2 do SIWP; w przypadku  Spółek dołączyć 

należy również uchwałę kompetentnego organu spółki, jeśli jest ona wymagana 

zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, 
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b) Sporządzony opis oferowanych samochodów osobowych (podanie pełnej 

specyfikacji technicznej samochodu, w tym: marka, model, typ, pojemność silnika, 

moc silnika, kolor nadwozia, okres gwarancji pojazdu, wyposażenie oraz dane 

techniczne, co najmniej te które wyszczególnione są w Specyfikacji technicznej 

samochodu osobowego - Załącznik nr 1 do SIWP). Do opisu należy dołączyć graficzną 

wizualizację (np. w formie zdjęć, katalogu) proponowanych modeli samochodów oraz 

podać termin realizacji dostawy, 

c) oświadczenia Oferenta (wg załącznika nr 3a i 3b do SIWP), 

d) wskazanie adresu e-mail Oferenta do kontaktu z Zamawiającym (przekazywania 

informacji związanych z przetargiem), 

e) pełnomocnictwo osoby reprezentującej Oferenta w Przetargu, jeśli Oferent zamierza 

działać przez pełnomocnika. 

6.2. Sposób przygotowania i wypełnienia dokumentów 

Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1. powinny być: 

a) wypełnione przez Oferenta ściśle według warunków i postanowień zawartych  

w SIWP; 

b) złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, 

c) sporządzone w formie pisemnej w języku polskim, 

d) ułożone w kolejności przedstawionej w punkcie 6.1., 

e) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione 

do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania 

Oferenta; 

f) doręczone w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego 

i dodatkowo opisanej w sposób następujący:  

 
„NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA  01.03.2019 r. DO GODZINY 12.30.  

Oferta na przetarg dotycząca zakupu samochodów osobowych”. 

6.3. Termin i miejsce składania ofert 

 

Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu do dnia 01.03.2019 r. do godziny 12.00 na adres 

Zamawiającego: 
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Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

„INVEST-PARK” sp. z o. o. 

ul. Uczniowska 16 

58-306 Wałbrzych 

 do: Sekretariat – I piętro. 

 

7. KOSZT SPORZĄDZENIA OFERTY 

 

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty Zamawiającemu ponosi 

Oferent, niezależnie od wyniku niniejszego Przetargu. 

 

8. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE 

8.1. Otwarcie ofert 

a) Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową Zamawiającego i rozpoczęcie Przetargu 

nastąpi w dniu 01.03.2019 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego,  

tj. Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o. o.  

w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16. 

b) Otwarcie Ofert ma charakter jawny – dopuszczalny jest udział odpowiednio 

umocowanych przedstawicieli Oferentów. 

8.2. Ocena Ofert 

a) Po otwarciu wszystkich ofert złożonych w terminie określonym w punkcie 6.3., 

Członkowie Komisji Przetargowej Zamawiającego złożą oświadczenia o braku 

powiązań z Oferentami, a następnie Komisja dokona analizy i oceny ofert w zakresie 

spełnienia warunków zawartych w SIWP; analizy i oceny ofert będą dokonywane 

wyłącznie  

w obecności członków Komisji Przetargowej, chyba że do złożenia wyjaśnień 

zaproszony zostanie przedstawiciel Oferenta, którego oferta poddawana jest analizie  

i ocenie. 

b) W przypadkach braku dokumentów wymienionych w punkcie 6.1. lub złożeniu 

niekompletnej Oferty w rozumieniu pkt. 6.1., Komisja Przetargowa Zamawiającego 
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wezwie Oferenta do uzupełnienia oferty w określonym terminie; w przypadku nie 

uzupełnienia oferty w terminie, odmowy uzupełnienia, bądź wystąpienia innych 

braków oferty, oferta podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego. 

c) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 

Cena – 100% 

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty, zawierające taką samą najniższą oferowaną w przetargu 

cenę, zorganizuje dodatkową, ustną licytację, w której udział wezmą jedynie oferenci, 

którzy złożyli najkorzystniejsze równoważne oferty. W trakcie licytacji oferenci będą 

obniżać cenę aż do uzyskania jednej, najkorzystniejszej oferty. Podczas licytacji 

minimalne stopniowe obniżanie ceny wynosić będzie 500 zł brutto. 

8.3. Wybór oferenta 

Komisja, po dokonaniu oceny ofert ustali kolejność Oferentów do zawarcia Umowy  

z Zamawiającym. Umowa na realizację Zamówienia zostanie zawarta z Oferentem, który 

złożył najkorzystniejszą ofertę. 

8.4. Protokoły przetargu 

a) Informacje dotyczące Przetargu zostaną odnotowane w protokole Oceny Ofert – 

zawierającym w szczególności kolejność Oferentów do zawarcia Umowy. 

b) Oświadczenia członków Komisji Przetargowej o braku powiązań z Oferentami 

stanowić będą załącznik do protokołu Oceny Ofert. 

8.5. Poufność informacji 

Informacje dotyczące badania i porównywania ofert są poufne. 

 

9. ZWROT OFERT  

 

Komisja Przetargowa Zamawiającego zwróci bez otwierania i nie podda ocenie ofert, które 

zostały złożone po terminie wskazanym w punkcie 6.3. SIWP. 

 



10 

 

10. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU 

 

Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Przetargu, umieści na stronie 

internetowej Zamawiającego informację o wyniku Przetargu. Za dzień rozstrzygnięcia 

Przetargu przyjmuje się dzień akceptacji prac Komisji Przetargowej przez Zarząd 

Zamawiającego. 

 

11. ZAWARCIE UMOWY 

 

a) Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do 

zawarcia z Zamawiającym Umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

doręczenia mu stosownego powiadomienia. 

b) W przypadku nie zawarcia Umowy z Oferentem, o którym mowa w punkcie 11.a, jako 

najkorzystniejszą ofertę uznaje się następną w kolejności. 

 

12. OKRES ZWIĄZANIA OFERENTA Z OFERTĄ 

 

Oferty biorące udział w Przetargu są wiążące do dnia zawarcia Umowy z wybranym 

Oferentem.  

 

13. WPROWADZENIE EWENTUALNYCH ZMIAN W DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH 

13.1. Zmiana treści SIWP 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść SIWP. Każda wprowadzona przez Zamawiającego 

zmiana stanie się częścią SIWP oraz zostanie niezwłocznie ogłoszona na stronie Internetowej 

Zamawiającego. 

13.2. Zmiana terminu składania ofert 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu 

umożliwienia uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub 

zmian; w tym wypadku wszystkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferenta odnośnie 
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do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowym terminom, o czym Zamawiający 

powiadomi  w sposób wskazany w punkcie 13.1. 

 

14. WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE 

14.1. Protesty i uwagi 

Przebieg Przetargu oraz wyniki Przetargu nie podlegają protestom, zastrzeżeniom ani 

jakimkolwiek innym postępowaniom dotyczącym zmiany wyników Przetargu. 

14.2. Odwołanie i unieważnienie Przetargu 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu w terminie do dnia otwarcia 

ofert, w szczególności w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że realizacja Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. 

b) Zamawiający unieważni przetarg, jeżeli wystąpi istotna wada postępowania, która 

mogłaby skutkować nieważnością zawartej Umowy. O unieważnieniu Zamawiający 

poinformuje wszystkich Oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

c) Z tytułu odwołania i unieważnienia Przetargu Oferentom nie przysługują żadne 

roszczenia. 

14.3. Zamknięcie Przetargu bez wybrania oferty 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty, w tym bez 

podania przyczyny. Z tytułu zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty Oferentom nie 

przysługują żadne roszczenia. 
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Załącznik nr 1 do SIWP – Specyfikacja techniczna samochodu osobowego 

 
Specyfikacja techniczna samochodu osobowego 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia 

Lp. Wymagane parametry 

Podstawowe dane techniczne 
1 Stan samochodu: Fabrycznie nowy, nieużywany. 

2 Rocznik produkcji:  2019 rok. 

3 Silnik benzynowy o pojemności max. 1600 cm3 

4 Moc silnika minimalna 130 KM. 

5 Skrzynia biegów manualna min. 6-cio stopniowa. 

6 Napęd  na przednią oś. 

7 
Nadwozie: co najmniej 4 drzwiowe przystosowane do przewożenia 5 osób, w tym co 
najmniej jeden samochód typu kombi. 

8 Zbiornik paliwa min. 48 l. 

9 Długość zewnętrzna nadwozia od 4450 mm do 4700 mm. 

10 Pojemność bagażnika minimum 450 l. bez rozłożonych tylnych oparć. 

11 Kolor lakieru: srebrny (rodzaj: metaliczny). 

12 Kierownica usytuowana po lewej stronie pojazdu. 

13 Tempomat. 

14 Wspomaganie układu kierowniczego. 

15 Alarm fabryczny, immobilizer. 

Bezpieczeństwo 

16 ABS i wspomaganie nagłego hamowania. 

17 System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji. 

18 Co najmniej 6 poduszek powietrznych. 

19 Możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera z przodu. 

20 Przednie i tylne zagłówki chroniące kręgi szyjne w przypadku zderzenia tylnego. 

21 Czujniki parkowania z przodu i z tyłu. 

22 Czujnik deszczu i zmierzchu. 

Wyposażenie zewnętrzne 

23 Podgrzewana przednia szyba. 

24 Zderzaki, obudowy lusterek, klamki drzwi w kolorze nadwozia. 

25 Podgrzewane lusterka boczne, elektrycznie regulowane. 

26 
Światła do jazdy dziennej w technologii LED, światła mijania LED lub KSENON 
(automatyczne zintegrowane z czujnikiem zmierzchu),światła przeciwmgielne, funkcja 
doświetlania zakrętów. 

27 Obręcze kół ze stopów lekkich minimum 16 cali wraz z oponami letnimi . 

28 Obręcze kół stalowe 16 cali wraz z oponami zimowymi i kołpakami. 

29 Koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe. 

Wyposażenie wewnętrzne 

30 Kierownica multifunkcyjna zintegrowana z systemem multimedialnym . 

31 Centralny zamek z pilotem. 

32 
Tapicerka materiałowa, welurowa lub skórzana w ciemnym kolorze (odcienie czerni, 
szarości, grafitu oraz antracytu). 

33 Podgrzewane przednie fotele z regulacją odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 

34 Klimatyzacja minimum dwustrefowa automatyczna z nawiewem na drugi rząd siedzeń. 
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35 Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne. 

36 Przedni podłokietnik ze schowkiem wbudowany w środkową konsolę. 

37 Tylna kanapa składana dzielona. 

38 Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu. 

39 Dywaniki gumowe z przodu i z tyłu. 

40 
Samochód wyposażony w apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, co najmniej 2 kamizelki 
odblaskowe w rozmiarze L, XL. 

41 Składany podłokietnik w tylnej kanapie. 

42 

Fabryczny, zabudowany w konsoli centralnej system multimedialny, zintegrowany  
z systemem audio, zawierający: 
- kolorowy ekran dotykowy (sterujący) o przekątnej minimum 6 cali, 
- menu w języku polskim, 
- instalację radiową – minimum sześć głośników, (z obsługą USB, MP3 oraz Bluetooth), 
- zestaw głośnomówiący. 

 

2. Czynnik energetyczny i oddziaływanie na środowisko. 

 Samochód powinien spełniać wymagania normy emisji spalin niezbędne do 

zarejestrowania;. 

3. Minimalne wymagania dotyczące serwisu. 

 Dostępność autoryzowanej stacji serwisowej w odległości do 25 km od siedziby 

Zamawiającego (Zamawiający dopuszcza dostępność autoryzowanej stacji 

serwisowej w odległości powyżej 25 km od siedziby Zamawiającego,  

z zastrzeżeniem, iż Oferent zobowiązany jest na własny koszt, zapewnić usługę 

odbioru samochodów z siedziby Zamawiającego do serwisu oraz usługę 

dostarczenia samochodów z serwisu do siedziby Zamawiającego, w ramach 

oferowanej ceny). 
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Załącznik nr 2 do SIWP – Oferta 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

(nazwa i adres firmy Oferenta) 

 

OFERTA DLA 

 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. 

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych 

 
Nawiązując do ogłoszenia internetowego dotyczącego zakupu czterech samochodów 

osobowych, zgodnie z SIWP, oferujemy dostawę Przedmiotu Zamówienia za cenę: 

 

………………………………………………………………………………..……… zł brutto 

 

(słownie zł ……………………………………………….……………………….. brutto) 

 

w tym, podatek VAT w wysokości .…………………….……………………… zł 

 

(słownie zł ………………………………….……………………….……………………….) 

 

Dostawę Przedmiotu Zamówienia wykonamy w terminie …………..…………………………………..  

od daty podpisania Umowy na realizację. 

 

Proponowana cena jest ceną za zakup czterech samochodów osobowych w specyfikacji 

opisanej w załącznikach do oferty. Uważamy się za związanych z ofertą przez okres 

wymieniony w SIWP. Załącznikami do oferty są dokumenty wymienione w punkcie 6.1.b 

SIWP oraz załączniki nr 3a i 3b stanowiące integralną część SIWP. 

 

 

………………………….., dnia …………….2019 r.    …………………………………………… 
(miejscowość i data) (podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania Oferenta) 
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      Załącznik nr 3a do SIWP – Oświadczenie nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając w imieniu: 

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

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

 (pełna nazwa) 

 

niniejszym oświadczam /-y, że: 

a) akceptuję/-emy bezwarunkowo postanowienia SIWP, tj. szczegółowe warunki 

wynikające z SIWP wraz z załącznikami, 

b) uwzględniłem/-liśmy w swojej ofercie wszystkie warunki i okoliczności, mogące mieć 

wpływ na jakość, terminowość i koszt wykonania Zamówienia, 

c) w odniesieniu do reprezentowanej przeze mnie/nas firmy nie wszczęto postępowania 

o ogłoszenie upadłości, nie ogłoszono upadłości, nie wszczęto postępowania 

restrukturyzacyjnego lub likwidacji, 

d) zobowiązuję/-emy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

e) samochody dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia będą spełniały wszystkie 

wymagania określone w SIWP. 

 

 

 

 

………………………….., dnia …………….2019 r.    …………………………………………… 
(miejscowość i data) (podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania Oferenta) 



 
 

Załącznik nr 3b do SIWP – Oświadczenie nr 2  

 

 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

(nazwa i adres firmy Oferenta) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Zakup samochodów osobowych” oświadczam/my, że 

spełniam/my warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonego  

w SIWP oraz dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

………………………….., dnia …………….2019 r.    …………………………………………… 
(miejscowość i data) (podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania Oferenta) 

 


