
Kraśnik dnia 24.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia: 
Określanie wartości pojazdów usuniętych z dróg w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu

drogowym. 

I. Dane  Zamawiającego:  Powiat  Kraśnicki  Al.  Niepodległości  20,  23-204  Kraśnik;  REGON:
431019483, NIP: 716-265-76-33, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku,
ul. Szpitalna 2 A, 23-204 Kraśnik, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
tel. 081-826-41-26, Fax: 081-825-10-27
II. Tryb  udzielenia  zamówienia:  Zamówienie  jest  zwolnione  ze  stosowania  ustawy  z  dnia  29
stycznia  2004  r. Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  z  późn.  zm.)  na
podstawie Art.  4  pkt  8  ustawy  gdyż wartość  zamówienia  nie  przekracza  wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 
III. Opis  przedmiotu  zamówienia:  Przedmiotem zamówienia  jest  określanie  wartości  pojazdów
usuniętych z dróg w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990,
z późn. zm.),  które na mocy postanowienia sądu stały się własnością Powiatu Kraśnickiego wraz
z  oceną  techniczną  i  dokumentacją  fotograficzną.  Wykonawca zobowiązany będzie  na zlecenie
Zamawiającego  do  przybycia  na  własny  koszt  na  miejsce  przechowywania  pojazdu  na
wyznaczonym parkingu, jego oględzin i wyceny. Szacunkowa liczba pojazdów do wyceny – 10
sztuk.  Zamawiający  zastrzega  jednak,  że  jest  to  tylko  szacunkowa  ilość.  Wykonawca  będzie
zobowiązany  do  wyceny  pojazdów  wg  potrzeb  Zamawiającego.  Zamawiający  wypłaci
wynagrodzenie za faktycznie wykonane wyceny wg ceny jednostkowej wskazanej w formularzu
ofertowym niezmiennej przez cały okres obowiązywania umowy. 
IV. Termin wykonania zamówienia: Czas trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2019  r.  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  wycenę  pojazdów  każdorazowo  po
otrzymaniu pisemnego lub telefonicznego zlecenia od Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zlecenia. 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu: 
1.  W postępowaniu  mogą  brać  udział  Wykonawcy  posiadający  uprawnienia  do  wykonywania
określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich
uprawnień  oraz  posiadający  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujący  potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Wykonawca powinien dysponować
co najmniej jedną osobą posiadającą specjalizację w zakresie wyceny wartości pojazdów wpisaną
na listę rzeczoznawców samochodowych prowadzoną na podstawie art. 79 ustawy Prawo o ruchu
drogowym. 
2. Wykonawca, który nie spełnia powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania. 
3.  W celu  dokonania  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  Zamawiający  żąda
złożenia oświadczenia wykonawcy oraz następujących dokumentów:
a)  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku od
osób fizycznych oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
b)  kserokopie  dokumentów  potwierdzających  posiadanie  uprawnień  rzeczoznawcy
samochodowego. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. Przez ofertę częściową
rozumie się ofertę złożoną na wycenę tylko jednej kategorii pojazdów, np. do 3,5 t.
VI. Opis przygotowania oferty: 
1. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę. 
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3.  Oferta  składana  przez  Wykonawcę  winna  być  sporządzona  na  „Formularzu  ofertowym”



stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
4.  Do formularza  ofertowego należy  dołączyć  dokumenty  wskazane w rozdziale  V niniejszego
ogłoszenia. 
5. „Formularz ofertowy” oraz pozostałe załączniki winny być podpisane przez upoważnioną osobę. 
6.  Wykonawca  do  „Formularza  ofertowego”  dołącza  dokumenty  lub  oświadczenia  w  formie
oryginału lub kserokopii, kserokopie (każda zapisana strona) muszą być poświadczone wpisem „za
zgodność z oryginałem” oraz podpisane przez osobę(by) podpisującą(ce) ofertę (pieczątka imienna
oraz podpis). 
7.  W  przypadku,  gdy  Wykonawcę  reprezentuje  pełnomocnik,  do  oferty  musi  być  załączone
pełnomocnictwo  określające  jego  zakres  i  podpisane  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentacji
Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie
lub przez osobę udzielająca pełnomocnictwo. 
8. Ofertę należy umieścić w kopercie, oznaczyć pieczęcią Wykonawcy lub słownie oraz zapisem:
„Oferta na określanie wartości pojazdów”. 
VII. Kryteria wyboru oferty: Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100 %. 
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy dostarczyć do 10.01.2019 r., godz. 10.00,
na adres:  Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku ul.  Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik,  Sekretariat
II piętro, pokój Nr 310. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego. 
IX. Wybór oferty i  zawarcie  umowy: Zamawiający wybierze ofertę  Wykonawcy na wykonanie
zadania,  która będzie zawierała  najniższą cenę jednostkową brutto  za wycenę pojazdu i  będzie
zgodna z niniejszym zapytaniem. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest
do zawarcia umowy, której wzór stanowi Załącznik Nr 3. 
X. Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami: 
- w sprawach proceduralnych: Roman Kurkowicz tel. 81-826-41-23, faks: 81-825-10-27
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Tomasz Mierzwa tel. 81-825-21-07, 
faks: 81-825-10-27.
Korespondencja będzie prowadzona drogą pocztową lub faksem.

Załączniki: 
1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy, 
2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie w stosunku do osób fizycznych,
3. Załącznik Nr 3 – wzór umowy.
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