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ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr GAPR-GoGlobal/983/19/W  z dnia  28.08.2019 r. 
 

W związku z realizowanym projektem „Medsilesia Go Global” w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.3  

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości 

i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wynajem samochodu w celu dojazdu na konferencję 

Rehacare 2019 w Düsseldorfie (Niemcy) odbywającą się w dniach 18-21 września 2019 r. dla członka 

klastra. 

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. 

ul. Wincentego Pola 16 

44-100 Gliwice 

 

II. Osoby do kontaktu 

Anna Breguła-Cieślik abregula@gapr.pl     tel. 537 390 140 

Marzena Winek-Deka mwinek@gapr.pl  tel. 530 993 079 

 

III. Termin i sposób złożenia oferty 
1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na Formularz oferty stanowiącym Załącznik nr 

1 do zapytania ofertowego. 

2. Ofertę należy złożyć: 

a) na piśmie do dnia 30.08.2019 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Górnośląska 

Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice lub  

b) w formie elektronicznej (zeskanowanej). Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę składaną 

drogą elektroniczną: goglobal@gapr.pl. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, oferta 

musi zostać zarejestrowana, jako wiadomość e-mail na serwerze Zamawiającego do dnia 

30.08.2019 r. do godziny 12:00. 

3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą 

rozpatrywane.  

4. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.                

W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

6. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

7. Czas związania ofertą wynosi 14 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

 
IV. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiającym w imieniu i na rzecz członka klastra: Accrea Bartłomiej Stańczyk oraz płatnikiem jest 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. 

2. Faktura będzie wystawiona na przedsiębiorstwo: Accrea Bartłomiej Stańczyk. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego Wykonawcy. 

mailto:abregula@gapr.pl
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyn. 

 

V. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wypożyczenie (najem) samochodu osobowego (bez kierowcy)  w celu dowozu 

(tam i z powrotem) 2 osób wraz z bagażem na konferencje Rehacare 2019 w Düsseldorfie (Niemcy) dla 

członka klastra: Accrea Bartłomiej Stańczyk.  

 
 Oferowany samochód powinien spełniać następujące warunki:  

− rodzaj samochodu: osobowy: klasa D lub o zbliżonych parametrach, 

− rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2014, 

− posiadać aktualny pakiet ubezpieczeń na terenie Polski i za granicą, w tym zniesienie udziału własnego 

w szkodzie (AC, OC, ASSISTANCE w zakresie min. bezpłatnej pomocy drogowej  

w przypadku awarii na drodze, wypadku, kradzieży samochodu, unieruchomieniem auta 

spowodowanego np. zagubienie, złamaniem lub zatrzaśnięciem kluczyków, brakiem paliwa, 

wyładowaniem akumulatora, uszkodzeniem opon). 

 

Oferta wynajmu samochodu powinna uwzględniać poniższe wymagania:  

− dostarczenie samochodu pod siedzibę firmy: Accrea Bartłomiej Stańczyk, tj. Lublin (20-143),  ul. 

Hiacyntowa 20, w dniu 16.09.2019 r. o godz. 16.30,  

− odbiór samochodu spod siedziby firmy: Accrea Bartłomiej Stańczyk, tj. Lublin (20-143),  ul. Hiacyntowa 

20, w dniu 22.09.2019 r. o godz. 15.00,  

− dostarczenie samochodu z pełnym bakiem paliwa. 

 
Samochód będzie wykorzystany do przewozu 2 osób wraz z bagażami na konferencję (odbywającą się 

w dniach 18-21.09.2019 r.) na trasie Lublin (Polska) - Düsseldorf (Niemcy) i z powrotem.  

 

VI. Kryterium wyboru oferty 

Przy wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium: 

 
 

 

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną oferty netto.  

 

VII. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 

Do udziału w postępowaniu zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia 

stanowiącego element formularza oferty. 
 

VIII. Wiedza i doświadczenie 

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają 

niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunku 

weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty. 

 

IX. Potencjał techniczny i osobowy 

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie,  iż w 

momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał techniczny i osobowy do 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena oferty netto 100% 
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jego realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego 

element formularza oferty. 

X. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż ich 

sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku 

weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty. 

 
XI. Wykluczenia 

Z   udziału   w   postępowaniu   wykluczeni    są   Wykonawcy   powiązani    osobowo   i   kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego  lub   

osobami   wykonującymi   w   imieniu   Zamawiającego   czynności   związane  z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a  Wykonawcą,  polegające  w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 5%  udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań 

osobowych i kapitałowych, które jest integralną częścią formularza oferty. 

 
Z udziału w postępowaniu wyklucza się: 

1. osoby   fizyczne,   które   prawomocnie   skazano   za   przestępstwo   popełnione   w   związku     

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

2. spółki jawne, których  wspólnika prawomocnie  skazano  za  przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

3. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

4. spółki komandytowa oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie    
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skazano    za    przestępstwo    popełnione    w    związku    z    postępowaniem     o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

7. wykonawców  będących  osobami  fizycznymi,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo,   o 

którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcem przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769) - przez okres 1r. od dnia uprawomocnienia się 

wyroku; 

8. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art., 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.     o 

skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769)- przez okres 1r. od dnia 

uprawomocnienia się wyroku. 

 

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub 

których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego. 

 

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty postępowania i zawarcia umowy 

1. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.  

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  

3. Z wybranym Oferentem podpisana zostanie umowa na realizację usługi, a w przypadku rezygnacji 

danego Oferenta z podpisania umowy, do podpisania umowy będzie zapraszany kolejny Oferent z listy 

rankingowej. 

 

XIII. Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Formularz oferty (załącznik nr 1). 
 


