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ZAPYTANIE OFERTOWE 

3/ZO/WŁ/2022 

Zamawiający: 

Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi 

91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93    

NIP 9472006322 REGON 520659185 

 

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: 

 

Najem długoterminowy wraz z usługą serwisową samochodu osobowego o napędzie 

hybrydowym, parametrach technicznych i na warunkach określonych w Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy, na potrzeby 

Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: najem długoterminowy wraz z usługą serwisową samochodu 

osobowego o napędzie elektrycznym, parametrach technicznych i na warunkach określonych 

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy. 

Umowa w zakresie określonym w § 1 ust.1 będzie realizowana przez okres 24 (słownie: 

dwudziestu czterech) miesięcy liczony od dnia protokolarnego przekazania samochodu. 

2. Wymagany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: 

- 14 dni od daty zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 15.12.2022 r. 

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium: 

 Kryterium 1 

całkowita łączna cena oferty najtańszej 

---------------------------------------------------------  x 90 = liczba punktów 

całkowita łączna cena oferty badanej 

 

Kryterium 4 

najniższa opłata za przekroczenie limitu przebiegu kilometrów spośród badanych oferty 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  x 10 = liczba punktów 

opłata za przekroczenie limitu przebiegu kilometrów w ofercie badanej 

 

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1) formularz oferty wg załączonego wzoru - zał. Nr 2; 

2) zaparafowany wzór umowy i Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. Nr 1 do 

oferty; 

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

Cena powinna zawierać: 

1) wartość dostawy* /usługi/ roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot 

zamówienia; 

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT; 

3) wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, oraz słownie; 

4) wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia; 



2 

 

5) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę*, dostawę*, robotę budowlaną* 

jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w 

okresie jej trwania; 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1) ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2022 r., do godz. 1000  za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: dawid.kozminski@iem.gov.pl 

 

7.Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) w postaci elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektroniczny, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym 

2) w postaci skanu podpisanych dokumentów wymaganych w zapytaniu; 

3) oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować 

całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką; 

4) oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik Nr 2, do 

niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w 

załączonym wzorze oferty. 

8. Miejsce i termin otwarcia oferty: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.11.2022 r., o godz. 1015 w siedzibie 

Zamawiającego. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami i udzielania 

wyjaśnień dotyczących postępowania są: 

Dawid Koźmiński, tel. 664 470 , email:  dawid.kozminski@iem.gov.pl 

(imię i nazwisko, nrteL, adres e- mail) 

10. Informacje dodatkowe: 

1) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia; 

2) w przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym 

pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy; 

3) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą; 

4) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny; 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny. 
6) Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na podstawie wzoru oferenta jeśli 

zostanie dołączony do oferty 
7) Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne. W celu zapewnienia porównywalności 

wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z 

właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

8) Zamawiający oczekuje zaoferowania pojazdu zgodnego z minimalnymi parametrami 

określonymi w SOPZ, dopuszczając jednocześnie samochód o parametrach wyższych. 

 
 
 
 
Załączniki: 

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 
2) formularz oferty, 

mailto:dawid.kozminski@iem.gov.pl
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3) projekt umowy. 

* niewłaściwe skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy 
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Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych osobowych 

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

■ Administratorem danych osobowych jest Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi 
■ Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: 

iem@iem.gov.pl l lub  za pośrednictwem poczty skierowanej na adres Administratora (z 
dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych). 

■ Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

■ Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na 
podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę 
prawną oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z 
Administratorem, przetwarzają powierzone przez Administratora dane. 

■ Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami 
obowiązującego prawa, w szczególności dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów 
wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

■ Podanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

■ W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 

■ Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
- Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

mailto:iod@zgnwola.waw.pl

