ROZEZNANIE RYNKU
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
Fax (22) 459-01-01, tel. (22) 459-09-04.

1. Przedmiot rozeznania
Przedmiotem prowadzonego rozeznania rynku jest usługa serwisu 9 samochodów służbowych
należących do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmująca serwisy
gwarancyjne oraz nieprzewidziane naprawy, w ramach przeznaczonych przez Zamawiającego na ten
cel środków finansowych.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Samochody wchodzące w skład floty NFOŚiGW:

Lp.

Marka/Model

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb

Rok
Produkcji
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017

Numer VIN

TMBCE9NP0H7515320
TMBCE9NP7H7517727
TMBCE9NP8H7043772
TMBCE9NP3H7043615
TMBCE9NP3H7515764
TMBCE9NP1H7043225
TMBCE9NP6J7556704
TMBCE9NP7J7550183
TMBCE9NP1J7556206

Przebieg km
wg stanu na
31.01.2021
97330
81148
49102
104698
57175
57151
73208
67720
54661

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Usługa realizowana będzie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
4. Wymagania zamawiającego
1. Wszelkie serwisy oraz naprawy mogą być realizowane jedynie w autoryzowanym serwisie SKODA.
2. Odległość autoryzowanego serwisu, w którym realizowane będą naprawy mechaniczne nie może
być większa niż 15 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia
oferty w przypadku przekroczenia wskazanej odległości.
3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykonał naprawę mechaniczną pojazdów w ciągu 3 dni
roboczych od zgłoszenia, a przy naprawach powyżej 3 dni roboczych zapewnił nieodpłatnie samochód
zastępczy (bez kosztów paliw) o zbliżonej klasie, standardzie i parametrach jak pojazd zastępowany,
który dostarczy do siedziby NFOŚiGW ul. Konstruktorska 3A.

4.
Zamawiający
wymaga,
aby
wykonawca
zapewnił
wykonanie
przeglądów
w ciągu 48 godz. od zgłoszenia.
5. Podzespoły, oryginalne części zamienne lub ich zamienniki i materiały eksploatacyjne zapewnia
wykonawca, które winny być nowe i dopuszczone przez producenta pojazdu.
6. O wyborze podzespołów, części zamiennych oryginalnych lub ich zamienników decyduje
Zamawiający.
7. Wykonawca wraz z fakturą za wykonane usługi przekaże zamawiającemu karty gwarancyjne na
zastosowane materiały oraz na żądanie Zamawiającego udostępni faktury za zakupione materiały.
8. W przypadku napraw złożonych termin wykonania naprawy ustalany będzie indywidualnie przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli międzyoperacyjnej podczas naprawy
i przeglądu samochodów.
10. Zamawiający wymaga od wykonawcy 6 miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę samochodu
od daty jej wykonania a w zakresie części wykorzystywanych do naprawy na okres oferowany przez
producenta, nie krótszy niż 12 miesięcy liczonej od dnia realizacji danego zlecenia.
11. Po wykonaniu usługi wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego umycia nadwozia pojazdu.
12. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za pojazd od przyjęcia aż do wydania
zamawiającemu po wykonanej usłudze.
5. Kryterium oceny złożonych propozycji cenowych
a) Propozycje cenowe zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium
Cena (C) brutto za 1 roboczogodzinę
Oferowany upust (U) od stosowanej cennikowej ceny
podzespołów, części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych

Waga pkt
70
30

b) Oferty w kryterium Cena (C) zostaną ocenione wg wzoru:
najniższa oferowana cena
C = -------------------------------------- x 70 pkt
cena ocenianej oferty
c) Oferty w kryterium Oferowany upust (U) od stosowanej cennikowej ceny podzespołów,
części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zostaną ocenione wg wzoru:
Upust ofert ocenianej [%]
U = -------------------------------------x 30 pkt
Najwyższy oferowany upust [%]

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie zostanie
udzielone temu Wykonawcy, którego propozycja cenowa uzyska najwyższą liczbę punktów w
ostatecznej ocenie punktowej.

6. Szacunkowa wartość zamówienia
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 30 000,00 Euro
i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym
na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce ,,Zamówienia publiczne”.
7. Termin, miejsce i sposób składania propozycji cenowych
a) Oferty
należy
składać
do
15.03.2021
r.
godz.12:00
na
adres
e-mail:
administracja@nfosigw.gov.pl
b) Pytania dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego należy kierować na adres e-maila
podany w pkt 7, litera a).
c) Odpowiedzi na ewentualne pytania zostaną dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej,
na której zamieszczone było rozeznanie rynku.
8. Informacje dodatkowe
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyn.
b) Propozycja cenowa powinna zostać wysłana z adresu mailowego osoby upoważnionej do
reprezentacji Wykonawcy.
c) Wykonawca po wyborze jego oferty otrzyma powiadomienie elektroniczne wraz z projektem
umowy.

Załączniki:
1. Wzór Formularza ofertowego;
2. Istotne postanowienia umowy.

