
Chojnice, 10.01.2022 r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: 

DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH I PODZESPOŁÓW ZAMAWIANYCH PRZEZ  

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O. O. W CHOJNICACH 

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ LISTĄ – PRZETARG CZĘŚCI 2022 (FORMULARZ OFERTOWY) 

ZNAK SPRAWY ZP - 01/2022 

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Chojnicach zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy części 

zamiennych i podzespołów do autobusów na zasadach określonych w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie 

zamówień publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o. o. w Chojnicach. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i podzespołów do pojazdów 

Zamawiającego, których ilość i rodzaj określa formularz ofertowy. 

2. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe i posiadać oznaczenie producenta. Oferty na części po 

regeneracji dopuszczalne są tylko w przypadku, gdy Zamawiający wyraźnie zaznaczył to w odpowiedniej pozycji 

wykazu. 

3. Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji od daty zamontowania części. 

4. Części związane z bezpieczeństwem użytkowania pojazdu i ochroną środowiska zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r Nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami) muszą posiadać świadectwa 

przewidziane w w/w rozporządzeniu oraz stosowne do tego oznakowanie. 

5. W szczególnych przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających 

posiadane homologacje i dopuszczenia (zgodnie z § 10 w/w rozporządzenia). 

6. Części zamienne i podzespoły należy dostarczać do magazynu Zamawiającego, usytuowanego w Chojnicach  

(89-600) przy ulicy Angowickiej 53. 

7. Maksymalny czas wymagany dla dostaw wynosi dwa dni robocze. Czas dostawy liczy się od zamówienia na 

dany produkt, złożonego drogą elektroniczną lub telefonicznie, do chwili dostawy do magazynu Zamawiającego. 

8. Zaoferowane ceny muszą uwzględniać koszty dostawy do Zamawiającego. 

 

 

II. REKLAMACJE 

W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi  

w terminie trzech dni roboczych. W przypadku nie uznania reklamacji Zamawiający ma prawo przekazać produkt do 

ekspertyzy do niezależnej jednostki badawczej. Orzeczenie w/w jednostki będzie wiążące dla stron. W przypadku 

uznania reklamacji koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca w przeciwnym razie Zamawiający. W przypadku uznania 

reklamacji Wykonawca wymieni towar na nowy, wolny od wad w terminie 3 dni roboczych. 

 

III. TERMIN PŁATNOŚCI 



Wynosi 21 dni od dnia dostarczenia faktury. Płatność dokonywana przelewem na konto podane na fakturze. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji całego zamówienia liczony będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. 

 

V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ OFERENTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM 

1. Osoby upoważnione do kontaktu po stronie Zamawiającego 

                   Sylwester Mietelski – kierownik działu przewozów i warsztatu 

                   Mirosław Brzuzy – zaopatrzeniowiec/magazynier       

2. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym 

     tel. 52 397 65 11 

     e-mail: mzk@mzkchojnice.pl 

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 

2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik numer 2, 

3. pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeżeli Oferent posługuje się w celu złożenia 

oferty pełnomocnikiem, 

4. oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 lub 14 RODO - załącznik 

numer 3. 

 

VII. ZASADY WYBORU DOSTAWCÓW 

1. Oferty zbiorcze należy przygotować w oparciu o listę przetarg części 2022, zamieszczoną na stronie internetowej 

Zamawiającego w postaci pliku w formacie excel, zawierającą wykaz części zamiennych i podzespołów oraz 

informacje umożliwiające złożenie oferty. Lista stanowi szablon do przygotowanie ofert. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tzn. dotyczących nie wszystkich pozycji z listy. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę zbiorczą. 

4. Zamawiający z  każdej z ofert zbiorczych dokonuje wyboru najkorzystniejszych cenowo pozycji. 

5. Do każdej części lub podzespołu Zamawiający wybiera dostawcę najtańszego oraz dwóch dostawców 

pozycjonowanych jako drugi i trzeci. 

6. Wybrane pozycje ofert zbiorczych, w okresie ich obowiązywania, tzn. do 31.12.2022 r. stanowić będą bazę 

asortymentowo-cenową do realizacji sukcesywnych zakupów. 

7. Ilość artykułów zamawianych w oparciu o przyjęte oferty zależeć będzie od rzeczywistych, bieżących potrzeb 

Zamawiającego. Podane w tabelach ilości zużyte w ostatnim roku mają charakter informacyjny. 
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VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT 

1. Kryterium oceny ofert – cena (100%). 

2. Zamawiający wybiera poszczególne najkorzystniejsze pozycje oferty zbiorczej na podstawie kryterium 

cenowego. 

3. Jeżeli na etapie realizacji zamówienia Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, nie jest w stanie 

wypełnić wymagań deklarowanych w ofercie, Zamawiający dokonuje zakupu u Wykonawcy, który złożył drugą 

w kolejności najkorzystniejszą ofertę. 

 

IX. WYKLUCZENIE WYKONAWCY PO WYBORZE OFERTY 

W przypadku niedostarczenia zamówionego towaru, Zamawiający po upływie 1 tygodnia od wymaganego terminu 

dostawy może odrzucić ofertę w danej pozycji na okres obowiązywania danej bazy asortymentowo-cenowej.  

W przypadku dwukrotnej próby dostarczenia przez Wykonawcę towarów niezgodnych z zamówieniem, np. 

zamienników czy bez oznaczeń producenta Zamawiający ma prawo zawiesić współpracę z Wykonawcą na czas 

obowiązywania danej bazy ofert. 

W przypadku wykluczenia wybranego wcześniej Wykonawcy, Zamawiający wybiera ofertę kolejną lub dokonuje 

zakupu na zasadach przewidzianych przez Zamawiającego dla zakupów interwencyjnych. 

 

X. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres mzk@mzkchojnice.pl, w tytule podając „dostawa 

części”. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 28.01.2022 r. o godzinie 10:00. 

3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym wyżej terminie, nie będą podlegały ocenie. 

 

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO 

Zamawiający wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO), informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych osoby fizycznej  składającej ofertę jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z 

o.o. w Chojnicach z siedzibą przy ul. Angowickiej 53 w Chojnicach, 

b) administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować: 

iod@mzkchojnice.pl 

c) dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO w 

celu związanym z postępowaniem pn.: „Dostawy części zamiennych i podzespołów zamawianych przez Miejski 

Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Chojnicach”, 

d) odbiorcami danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę, będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, 

e) dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia  

postępowania  o udzielenie  zamówienia, 
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f) obowiązek podania przez osobę fizyczną składającą ofertę danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby 

fizycznej jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 

g) dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO, 

h) osoba fizyczna składająca ofertę posiada: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych  osoby fizycznej składającej ofertę; 

• 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, gdy osoba fizyczna składająca ofertę 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) osobie fizycznej składającej ofertę 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 osoby fizycznej składającej ofertę jest art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO. 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w całości, zmiany lub odwołania jego 

warunków w każdej chwili bez podania przyczyn, jak również jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert,  

a także prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi oferentami. 


