PROKURATURA OKRĘGOWA
W KRAKOWIE
WYDZIAŁ VII BUDŻETOWO - ADMINISTRACYJNY
tel.12/619–60–00,fax12/411-95-19

Kraków, dnia 12 kwietnia 2021 r.
sygn. PO VII WB 262.7.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: zakupu i dostawy jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego dla
potrzeb Wydziału VIII ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie
Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 zaprasza Państwa do złożenia
oferty na w/w dostawę, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 130 000 zł netto, przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ( Dz. U. z 2019r. poz.
2019 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się.
I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu
osobowego zgodnie z poniższym opisem:
Marka: Hyundai,
Model: Tucson,
Kolor: Phantom Black / Amazon Grey,
Wersja wyposażenia standardowego: Smart / Executive / Platinium,
Rok produkcji: 2021,
Silnik: 1.6 T-GDI 48V (180KM),
Automatyczna skrzynia biegów z napędem 4x4: 7DCT,
Wnętrze: Black / Black Beige
Minimalny okres gwarancja:
- 5 lat bez limitu kilometrów,
- 5-letnia na powłokę lakierniczą,
- 12-letnia na perforację nadwozia,
- 5 lat bezpłatnej kontroli stanu technicznego,
- 5 lat Assistance.
Termin dostawy:
- 30 dni od daty podpisania umowy
Miejsce dostawy/ odbioru:
- na terenie województwa małopolskiego
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 30 dni od
dnia podpisania umowy.
II.

III.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium najniższej ceny
przedstawionej w ofercie - Cena brutto oferty – 100 %
IV.

MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz .
2. Oferta winna zawierać cenę ofertową netto oraz brutto (zawierającą należy podatek
VAT) zgodnie z załączonym formularzem ofertowym –zał. nr 1.
3. Cena musi obejmować inne koszty nie wymienione a konieczne do realizacji
przedmiotu zamówienia jakie poniesie Wykonawca.
4. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 23 kwietnia 2021r
- elektronicznie na adres : zamowienia.publiczne@krakow.po.gov.pl (oferta - skan
podpisanych dokumentów winna być załącznikiem do wiadomości email)
lub pisemnie w zamkniętej kopercie odpowiednio opisanej: „Oferta na zakup
samochodu osobowego – nr PO VII WB 262.7.2021 – nie otwierać przed terminem
otwarcia” do siedziby Zamawiającego na Dziennik Podawczy.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Osoba do kontaktu: Piotr Pitra tel. 12 619 60 67 (w zakresie przedmiotu zamówienia),
Kinga Wcisło (w sprawach formalnych) tel. 12/619 60 09.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
najkorzystniejszą ofertą w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu
ofertowym, z zastrzeżeniem pkt 3).
3. Zamawiający
zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź jego
unieważnienia bez podania przyczyn na każdym jego etapie.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu
ofertowym.
5. Zamawiający może udzielać odpowiedzi, wyjaśnień oraz modyfikacji
w prowadzonym zapytaniu.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste
omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny
koszt. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia
związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.
8. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą w zakresie ceny
jeżeli cena najtańszej oferty przekracza kwotę jaka Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia.
10. Informacja o wyborze oferty będzie przekazana wszystkim Wykonawcom biorącym
udział w zapytaniu ofertowym.
11. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
12. Integralną część zapytania ofertowego stanowi :
1. Formularz oferty
2. Projekt umowy .

VI. Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego
W związku z treścią 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanego dalej „RODO”, informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa
w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków e- mail : sekretariat@krakow.po.gov.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie jest
Pani Agnieszka Prasiel, .e-mail: iod@krakow.po.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr PO VII WB
262.7.2021 na: „zakup i dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego
dla potrzeb Wydziału VIII ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie”.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to
niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem
Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
5) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne w celu zawarcia
umowy i wykonania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, aczkolwiek odmowa
ich podania uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy w/w stronami;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

Prokurator Okręgowy
Rafał BABIŃSKI

