
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Gryficach 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania dotyczącego: 

 

„DOSTAWY FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU, PRZYSTOSOWANEGO DO 

PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYPOSAŻONEGO W MIEJSCA DO 

KOTWICZENIA WÓZKÓW INWALIDZKICH,                                                                       

DLA PSONI KOŁO W GRYFICACH” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

1.1. Nazwa i adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Gryficach REGON: 811179787, NIP – 857-10-65-669, KRS – 0000064590 Adres: 72-

300 Gryfice, ul. Pocztowa 4, Polska, woj. Zachodniopomorskie tel. 0048 91 38 426 16, fax. 

0048 91 384 84 87, e-mail: zk.gryfice@psouu.org.pl,  

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psonigryfice.pl  

1.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Stowarzyszenie 

1.3. Komunikacja:  

• Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://psonigryfice.pl/ogloszenia/ lub może zostać odebrana w 

siedzibie zamawiającego lub przesłana na adres Wykonawcy. 

• Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie - nie 

• Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: tak 

Inny sposób: w formie pisemnej 

Adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Gryficach, ul. Pocztowa 4, 72-300 Gryfice, nr pok. 21. 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Dostawa fabrycznie nowego autobusu, 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w miejsca do 

kotwiczenia wózków inwalidzkich, dla PSONI Koło w Gryficach”  

• Numer sprawy: PSONI/BOP/2/18 

2.2. Rodzaj zamówienia: dostawy 

2.3. Możliwość składania ofert częściowych: nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

mailto:zk.gryfice@psouu.org.pl
http://www.psonigryfice.pl/
http://psonigryfice.pl/ogloszenia/


2.4. Krótki opis zamówienia: Przedmiotem postępowania jest dostawa kompletnego, fabrycznie 

nowego autobusu, liczba sztuk – 1, o liczbie miejsc nie mniej niż 17 wraz z miejscem kierowcy, 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w rampę manualną do 

wprowadzania wózków oraz miejsca umożliwiających kotwiczenie co najmniej dwóch wózków 

inwalidzkich: 

• o łącznej liczbie miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych nie mniej niż 16 plus 

miejsce dla kierowcy,  

• fotele w miejscach przewidzianych do kotwiczenia wózków mocowane na szynach                

z możliwością szybkiego demontażu i różnych konfiguracji miejsc,  

• 2 miejsca przystosowane do kotwiczenia wózków inwalidzkich przy zachowaniu 

liczby przewożonych osób według następującej konfiguracji miejsc: 16+1, 13+1+1, 

11+2+1) rozkładana rampa wewnętrzna mocowana do podłogi z tyłu pojazdu  do 

wprowadzania wózka inwalidzkiego, 

• uchwyty ułatwiające wsiadanie przy bocznych drzwiach wejściowych,  

• automatyczny, obniżony stopień na wysokości bocznych drzwi przesuwnych, 

Szczegółowe wymagania dotyczące pojazdu zawarte są w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej Pojazdu stanowiącej załącznik do SIWZ. 

2.5. Główny Kod CPV: CPV 34121100-2 (Autobusy transportu publicznego) 

2.6. Czy zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art. 

134 ust 6 pkt 3. – nie przewiduje się 

2.7. Oczekiwany termin realizacji zamówienia:  08.02.2019 r. 

 

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

3.1. Warunki udziału w postępowaniu:  

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy: 

3.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;   

3.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 

3.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

Zamówienia; 

3.1.4. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ust 1 Ustawy PZP. 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według 

formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

3.2. Podstawy wykluczenia 

3.2.1.  Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust 1 Ustawy PZP. 

3.3. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu: 



3.3.1. Wykonawcy winni przedstawić oświadczenie, iż spełniają warunki określone w Art. 22 ust. 

1 PZP i nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie Art. 24 ust. 1 PZP. 

3.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa  w Art. 25 

ust. 1. pkt 1 Ustawy PZP 

3.4.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców 

powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

• aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

• oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, zamieszczone w 

załączniku nr 3 do SIWZ. 

3.4.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: 

• Homologacja M2 na dostarczany pojazd, załączona w chwili dostawy/dostarczenia 

pojazdu 

 

4. PROCEDURA: 

4.1. Opis 

4.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

4.1.2. Zamawiający żąda wadium: nie 

4.1.3. Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

4.1.4. Dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych: nie 

4.1.5. Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej: nie 

4.1.6. Przewiduje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej: nie 

4.2. Kryteria oceny ofert 

4.2.1. Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie (waga 100) 

a) Cena ofertowa brutto (podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch liczb po 

przecinku) – C – waga  90  

b) Termin dostawy (podany w dniach) – D – waga 10                                                         

4.3. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust 1 ustawy PZP: tak, 

zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 



złożonych oświadczeń, jednakże zastrzega sobie prawo do zażądania od Wykonawcy 

dostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków pod rygorem 

odrzucenia oferty. 

4.4. Zmiana umowy 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

4.5. Miejsce i termin składania ofert 

do dnia  10  stycznia 2019r. do godziny 1100 

4.6. Termin związania ofertą:  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

4.7. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: nie. 

4.8. Informacje dodatkowe: projekt dofinansowany ze środków PFRON, w ramach umowy z 

Powiatem Gryfickim z dnia 10 października 2018r nr 2/PFRON/2018/D, w wysokości 152 

000,00 PLN 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Tomasz Jędzura  –   Kierownik Biura Obsługi Placówek 

 

 

          Z A M A W I A J Ą C Y 

 

Gryfice, dnia 02.01.2019 r.                    Tomasz Jędzura 

Kierownik Biura Obsługi Placówek 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Gryficach 

           


