Lubin, 12 września 2019 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zadania pn.:
„Dostawa 25 nowoczesnych, zasilanych paliwem alternatywnym autobusów, w celu
poprawy warunków publicznego transportu zbiorowego dla połączeń podmiejskich na
terenie powiatu lubińskiego należącego do LGOI”

Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Zatwierdzono w dniu 12.09.2019r.
Prezes Zarządu PKS Lubin S.A.
Kazimierz Ziółkowski

1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie S.A.
ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin
KRS - 0000209577
NIP – 6922370352
REGON – 391059585
zwane dalej „PKS LUBIN” lub „Zamawiającym”
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Zamawiający nie jest podmiotem
obowiązanym do stosowania przepisów PZP przy udzielaniu niniejszego Zamówienia.
Zapytanie ofertowe zostało sporządzone z poszanowaniem zasady konkurencyjności.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych poprzez zakup niskoemisyjnego taboru
autobusowego do obsługi publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu
lubińskiego” zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę 25 nowoczesnych,
zasilanych paliwem alternatywnym autobusów, w celu poprawy warunków publicznego
transportu zbiorowego dla połączeń podmiejskich na terenie powiatu lubińskiego
należącego do LGOI spełniających wymagania określone w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 34121400-5 – Autobusy niskopodłogowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie zostanie złożone i sfinansowane jedynie w przypadku pozytywnego
rozstrzygnięcia postępowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Wdrażanie
strategii niskoemisyjnych poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do
obsługi publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lubińskiego”

Strona: 2/9

4. Termin realizacji zamówienia:
Dostawa autobusów odbiorcy nastąpi w terminie do dziesięciu miesięcy od dnia złożenia
przez Zamawiającego pisemnego zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia będzie
pozytywne rozstrzygnięcie postępowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych poprzez zakup niskoemisyjnego taboru
autobusowego do obsługi publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu
lubińskiego”
5. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie ogłosili upadłości i nie otwarto w stosunku do nich likwidacji;
- nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej
w Lubinie S.A.;
- posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zapytania ofertowego;
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie będącym przedmiotem zapytania
ofertowego;
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
- wykonali dostawę minimum 15 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu miejskiego,
niskopodłogowych napędzanych gazem CNG o wartości minimum 15 000 000,00 zł netto
wykonanych w maksymalnie dwóch umowach, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 10 000 000,00
zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
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6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych do przedstawienia razem z ofertą:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2
- oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3
- wzór umowy o dostawie autobusów – Załącznik nr 4
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – Załącznik
nr 5
- formularz ofertowy – Załącznik nr 6
- opis techniczny autobusu wykonawcy – Załącznik nr 7
- raport drogowy zużycia paliwa wg testu SORT 2 dla oferowanych autobusów, wykonany
wg wytycznych UITP (International Association of Public Transport) przez niezależną,
certyfikowaną jednostkę badawczą upoważnioną do wykonywania takiego testu lub
producenta pojazdu.
- wykaz dostaw minimum 15 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu miejskiego,
niskopodłogowych napędzanych gazem CNG o wartości minimum 15 000 000,00 zł netto
wykonanych w maksymalnie dwóch umowach, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadaniu
środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 10 000 000,00 zł, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
- homologacja dotycząca palności materiałów wykorzystanych do produkcji autobusów
zgodna z regulaminem 118.02 EKG ONZ w przypadku, gdy autobus takową posiada.
7. Sposób przygotowania oferty
- ofertę należy sporządzić w języku polskim;
- oferta powinny być przygotowana na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 6
do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty wypełnione w sposób niekompletny tj. z
pustymi polami wymaganymi do uzupełnienia przez Oferenta nie będą rozpatrywane”
- oferta oraz pozostałe wymagane oświadczenia winny być podpisane przez osoby
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upoważnione;
- na zamkniętej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis „Zamówienie
25 szt. nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych CNG do obsługi
publicznego transportu zbiorowego dla połączeń podmiejskich na terenie powiatu
lubińskiego.”

8. Sposób składania oferty
- ofertę wraz z prawidłowo wypełnionymi oświadczeniami należy złożyć w terminie do
14 października 2019r. do godziny 12:00 w jednej z poniższych form:
- osobiście pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie S.A.
ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin, sekretariat, pok. 222
- za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Lubinie S.A. ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin
- za pośrednictwem posłańca na adres Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Lubinie S.A. ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin
- oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert
nie będą rozpatrywane.
9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie pisemnej.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem poczty elektronicznej: krzysztof.ziolkowski@pks.lubin.pl
Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje na stronie internetowej
Bazy Konkurencyjności
Osoby wyznaczone przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
Krzysztof Ziółkowski krzysztof.ziolkowski@pks.lubin.pl
10. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
- informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie
internetowej Bazy Konkurencyjności
11. Kryteria:
1). Zamawiający ustala trzy kryteria oceny ofert:
1.1. Cena netto oferty (C)
1.2. Innowacyjność (I)
1.3. Warunki techniczne (T)

60%
20%
20%
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2). Łączna ocena punktowa (Z) zostanie obliczona wg wzoru:
Z=C+I+T
3). Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
4). Opis kryteriów:
C – cena oferty
Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium „cena”. Oferta z najniższą ceną (Cn) otrzyma 60
punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty obliczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, wg wzoru:
C = Cn/Coo x 60 pkt
gdzie:
C – liczba punktów dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert
Coo – cena ocenianej oferty
I – ocena innowacyjności
Punkty, które otrzyma oferta w/w kryterium będą liczone wg wzoru:
I= I1 + I2 + I3 + I4
I1 - Zużycie paliwa w warunkach testu SORT2
Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium „Zużycie paliwa w warunkach testu SORT2”.
Oferta z najniższą wartością zużycia paliwa (spalania) (Sn) otrzyma 5 punktów. Pozostałym
ofertom zostaną przyznane punkty obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg
wzoru:
I1 = Sn/Soo x 5 pkt
gdzie:
I1 – liczba punktów dla ocenianej oferty
Sn – najniższa wartość spalania spośród cen wszystkich ofert
Soo – wartość zużycia paliwa ocenianej oferty
I2 – System „start-stop” – system działający automatyczne (bez ingerencji kierowcy), polegający
na wyłączaniu silnika podczas postojów (np. postój na światłach lub przystankach) oraz
uruchamianiu silnika podczas ruszania pojazdem,
- pojazd posiada system „start-stop”
- pojazd nie posiada systemu „start-stop”

– 5 pkt
– 0 pkt

I3 – Rekuperacja energii hamowania wraz z ładowaniem alternatorów:
- pojazd posiada system rekuperacji energii hamowania
– 5 pkt
- pojazd nie posiada systemu rekuperacji energii hamowania – 0 pkt
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I4 – homologacja dotycząca palności materiałów wykorzystanych do produkcji autobusów
zgodna z regulaminem 118.02 EKG ONZ.
- pojazd posiada ww. homologację przeciwpożarową
– 5 pkt
- pojazd nie posiada ww. homologacji przeciwpożarową
– 0 pkt
T – ocena warunków techniczno-eksploatacyjnych
Punkty, które otrzyma oferta w/w kryterium będą liczone wg wzoru:
T= T1 + T2 + T3 + T4
Gdzie poszczególne składniki T oznaczają:
T1 – Pojemność skokowa silnika:
- pojemność skokowa silnika większa lub równa 9000cm3
- pojemność skokowa silnika poniżej 9000cm3

–5 pkt
–0 pkt

T2 – Zabezpieczenie szkieletu kratownicy (nadwozia) poprzez kataforezę całopojazdową
pełnozanurzeniową:
- szkielet kratownicy zabezpieczony przez kataforezę
– 5 pkt
- szkielet kratownicy niezabezpieczony przez kataforezę
– 0 pkt
T3 – Maksymalna liczba przewiezionych osób ogółem:
- równa lub większa niż 100 osób
- mniejsza niż 100 osób

– 5 pkt
– 0 pkt

T4 – Pojazd posiada silnik producenta autobusu:
- producentem silnika jest producent autobusu
- producentem silnika nie jest producent autobusu

– 5 pkt
– 0 pkt

12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
- Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Lubinie S.A.
- Administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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),
zwane dalej RODO.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
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- Podane przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu wykonania ciążących
na administratorze obowiązków prawnych, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) –
„obowiązek prawny”,
OKRES WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
- Dane będą wykorzystywane przez okres wykonywania obowiązków prawnych oraz czas,
w którym przepisy nakazują przechowywanie danych;
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE
- Mają Państwo prawo złożyć wniosek:
- o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz
kopię danych),
- o sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
- o przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
- o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną
wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej
sprawie administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w tym
celu.
PODMIOTY, KTÓRYM PRZEKAZYWANE SĄ PAŃSTWA DANE
- Państwa dane mogą być przekazywane, oprócz osób upoważnionych przez administratora,
innym podmiotom, w tym:
- podmiotom przetwarzającym je w imieniu administratora np. podmiotom wykonującym
na zamówienie administratora działania zarówno merytoryczne, jak i techniczne,
- innym administratorom,
- Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i
Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO
KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
- Mogą się Państwo skontaktować z administratorem w następujący sposób:
- tradycyjnie pod adresem: ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin
- telefonicznie pod numerem 76 844 33 21 wew.101
- e-mailowo pod adresem info@pks.lubin.pl
13.

Tajemnica przedsiębiorstwa

- oferty składane w postępowaniu o zapytanie ofertowe są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.
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z 2018 r. Nr 419), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
- wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnej kopercie opisanej „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z dokumentami stanowiącymi jawną
część złożone w jednej kopercie zbiorczej.
- zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować
będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem

Integralną część zapytania ofertowego stanowią:
1. załącznik nr 1 - szczegółowy opis zamówienia;
2. załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
3. załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu
4. załącznik nr 4 – wzór umowy
5. załącznik nr 5 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z
Zamawiającym
6. załącznik nr 6 – formularz ofertowy
7. załącznik nr 7 – opis techniczny autobusu wykonawcy
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