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Gdańsk, dnia 17.05.2022r 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2022 

Gminy Miasta Gdańska – Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego – Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt „PROMYK” w Gdańsku 

dla zadania pod nazwą: 

„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego - 
Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Gdańsku” 

 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu ciężarowego  dla Gdańskiego Ogrodu 

Zoologicznego -  Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku.  

   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

 Wzór Umowy dostawy stanowi załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego. 

 

I.  Termin realizacji: 30 listopada 2022 roku 

II. Warunki płatności: 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej lub 

przesłanej drogą elektroniczną do sekretariatu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku. 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w drodze przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek 

Dostawcy, wskazany przez niego, a znajdujące się w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ustawy 

z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 106 ze zm.).  

Zapłata ceny nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń 

 

III.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert  

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: m.labudda@schroniskopromyk.pl lub 

w formie papierowej do siedziby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku (Sekretariat) 

ul. Przyrodników 14, 80-298 Gdańsk 

w terminie do dnia 07.06.2022 r. do godziny 12:00.  

 

IV. Informacje o sposobie kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcami a także 

wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się:  

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Monika Labudda nr tel. 501 661 486, mail: m.labudda@schroniskopromyk.pl  

 

V.  Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

2. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.  

3. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, podpisana przez Wykonawcę lub 

osobę upoważnioną i opatrzona pieczęcią firmową. Podpis musi pozwalać na identyfikację 
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osoby podpisującej.  

 

 

4. Oferty składane drogą elektroniczną. Ofertę w formie skanu podpisanego Formularza 

ofertowego – załącznik nr 2 oraz Formularza RODO – załącznik nr 3 należy złożyć na adres 

mailowy Zamawiającego.  

5. Oferty składane w formie papierowej:  Oferty papierowe muszą być sporządzone w formie 

pisemnej i przekazane na adres Zamawiającego (pkt IV Zapytania). 

6. W przypadku, gdy oferta będzie podpisana przez osobę upoważnioną, niezbędne jest 

załączenie do oferty pełnomocnictwa.  

7. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do Zapytania winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz 

opisu kolumn.  

8. Poprawki w tekście oferty winny być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby 

uprawnione.  

 

VI.  Opis sposobu obliczenia ceny  

Cena oferty (wartość brutto) podana w formularzu oferty powinna być wyrażona w PLN, 

wyliczona do dwóch miejsc po przecinku oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku. 

 

VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty . 

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert przypisując mu odpowiednią wagę 

punktową: 

 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 
kryterium 

1. Cena netto  
w PLN 

  100%  100 punktów 

 

2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który(rzy) 

przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację usługi, a tym samym jego/ich oferta otrzyma 

największą ilość punktów.  

3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie (otrzymały taką samą ilość punktów), Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.  

4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 

  

VIII. Zamawiający ma prawo wezwać do uzupełnienia oferty lub do wyjaśnień, a także do 

poprawienia oczywistych błędów i omyłek rachunkowych oraz innych oczywistych 
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omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, o czym Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 

 

XI. Zamawiający odrzuca ofertę:  

1. Złożoną po terminie składania ofert; 

2. Niezgodną z Zapytaniem Ofertowym do złożenia oferty z zastrzeżeniem pkt VIII.  

3. Wykonawcy, który na wezwanie Zamawiającego nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień 

i/lub uzupełnień do złożonej oferty. 

 

XII.  Ważność oferty – 30 dni od dnia składania ofert.  

XIII.  W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może  

wybrać ofertę kolejnego Wykonawcy. 

XIV.  Zamawiający może nie wybrać oferty najkorzystniejszej i unieważnić postępowanie bez  

podania przyczyny na każdym etapie postępowania.  

 

Wysłanie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku oferty w odpowiedzi na 

skierowane zapytanie oznacza, że właściciel firmy został zapoznany z obowiązkiem 

informacyjnym wynikającym z art. 13 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. U. UE L z 2016 

r., Nr 119, str.1 z późn. zm.) – RODO i uczynił to również względem osób, które ją 

przygotowywały. W tej sytuacji Gdański Ogród Zoologiczny  jest zwolniony z obowiązku 

informacyjnego wynikającym z art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe 

znalazły się w ofercie.” 

 

Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego 

1. Opis przedmiotu zamówienia, 

2. Formularz ofertowy, 

3. Klauzula RODO, 

4. Wzór umowy. 

 
 
 
 
 


