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Ogłoszenie

Numer

2020-207-12417

Id

12417

Powstaje w kontekście projektu

RPPM.01.01.01-22-0003/19 - Projekt „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”

Tytuł

Wynajem długoterminowy samochodu osobowego na potrzeby 
spółki Excento realizowany w projekcie „μGranty B+R 
dla przedsiębiorstw"” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. 
Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja 
przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Warunki zmiany umowy

1.�Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności z wyłączeniem 
zmian lub uzupełnień w zakresie personaliów lub danych teleadresowych osób odpowiedzialnych za 
realizację Umowy.
2.�Zmiany lub uzupełnienia w zakresie personaliów lub danych teleadresowych osób odpowiedzialnych za 
realizację Umowy, następują w chwili skutecznego doręczenia informacji odnośnie danych personalnych 
mających zostać wpisanymi do treści Umowy.
3.�Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany umowy:
1)�w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2)�w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie 
z obrotu sprzętu lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia 
parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany 
wybór Wykonawcy;
3)�w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej za które uważa się 
zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Zamawiający nie był 
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w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie.
4.�Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie:
1)�stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności dostarczonego przedmiotu Umowy z Zapytaniem ofertowym 
wraz z załącznikami lub ofertą Wykonawcy.
2)�w przypadku stwierdzenia obciążenia dostarczonego sprzętu wadami prawnymi.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-10-19
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz oferty / Specyfikacja techniczna
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
4. Oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publiczn
5. Zasadnicze postanowienia umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-10-19

Data ostatniej zmiany

2020-10-19

Termin składania ofert

2020-10-30 15:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-11

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Excento Sp. z o.o.
G. Narutowicza  11/12
80-233 Gdańsk
NIP: 9571068929

Osoby do kontaktu

Areta Żygadłowska
tel.: -
e-mail: areta.zygadlowska@pg.edu.pl
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Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

wynajem długoterminowy samochodu osobowego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Wynajem długoterminowy samochodu osobowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale II ust. 2 zapytania ofertowego.

Kody CPV

34110000-1 Samochody osobowe
66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

pomorskie

Powiat

Gdańsk

Gmina

Gdańsk
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Miejscowość

Gdańsk

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
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Opis

1. Formularz oferty,
2. Wypełniona specyfikacja techniczna pojazdu,
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
4. Wypełnione oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego,
5. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności powyższych dokumentów, w formie 
elektronicznej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
dokumenty.
6. Opcjonalnie - pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę 
lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających 
ofertę wspólną.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie Rozdziału IV zapytania ofertowego (informacje odnośnie zakazu 
osobowego lub kapitałowego).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt 1. 
ustawy Pzp.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryteria oceny ofert: cena oferty brutto – 100%.
Wartość punktowa wyliczona będzie wg wzoru:
Pc=( Cn/Cb)*100 pkt
gdzie:
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a.�Pc – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”
b.�Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
c.�Cb – cena ocenianej oferty

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-10-19 - data opublikowania

-> 2020-10-30 15:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


