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Polska Agencja Nadzoru Audytowego ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, NIP: 5252802078, REGON: 384416473  
telefon: 22 428 24 95, fax: 22 487 81 71, e-mail: pana@pana.gov.pl  

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30 TYS. EURO 

 

1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA 

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (zwana dalej Agencją lub Zamawiającym) zaprasza 

Wykonawców do udziału w postępowaniu, prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. 

zm.) i składania ofert  na: 

 

Najem długoterminowy samochodu osobowego 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy przez okres maksymalnie 36 miesięcy 

jednego samochodu osobowego w pełni sprawnego i odpowiadającego wymaganiom 

Zamawiającego opisanym w umowie, której wzór został określony w zał. nr 1 do zaproszenia.  

Szczegółowy opis parametrów technicznych i wyposażenia samochodu zawiera załącznik nr 2 do 

Zaproszenia.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

a) Wykonawca musi wykazać się, odpowiednim doświadczeniem tj. wykazać, że wykonał 

lub wykonuje w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy (3) 

usługi polegające na najmie długoterminowym co najmniej 1 samochodu osobowego przez 

okres minimum 24 miesięcy (każdy najem). 

b) Potwierdzeniem spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 będzie złożenie przez 

Wykonawcę wykazu usług najmu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to 

w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz 

których usługi zostały wykonane wraz z dowodami czy zostały wykonane należycie.  

c) Dowodami, że usługi zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmioty, na rzecz którego usługi były wykonane 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 – 
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oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

4. SPOSÓB OCENY I WYBÓR OFERTY 

a) Ocenie będą podlegać oferty złożone przez Wykonawców, którzy wykażą, że posiadają 

wymagane przez Zamawiającego doświadczenie.  

b) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, w oparciu o przedstawione poniżej 

kryteria oceny ofert i przypisane im wagi:  

Kryterium Waga 

Cena brutto  80% 

Opłata za 1 km przekroczenia limitu 

2000 km ponad maksymalny przebieg 

20% 

 

Kryterium „Cena”: Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym 

Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:  

 Cmin 

C =-----------------x 100 x 80%, gdzie  

 Cb 

C – liczba otrzymanych punktów za kryterium „cena”  

C min – najniższa cena oferty  

Cb – cena oferty badanej 

 

Kryterium „Opłata za 1 km przekroczenia limitu 2000 km ponad maksymalny przebieg”  

Opłata dotyczy 1 km po przekroczeniu limitu 2000 km ponad maksymalny przebieg określony w 

opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Zaproszenia).  

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:  

 Omin 

O =-----------------x 100 x 20%, gdzie  

 Ob 

O – liczba punktów w kryterium Opłata za 1 km przekroczenia limitu 2000 km ponad maksymalny 

przebieg określony w Załączniku nr 2 do Zaproszenia.  

Omin – najniższa opłata ofertowa brutto spośród badanych ofert,  

Ob – opłata brutto badanej oferty. 

c) 3. Obliczenie punktów nastąpi w każdym z kryteriów z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  
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d) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

za obydwa kryteria łącznie: Σ = C + O 

 

5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

a) Oferty należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

zakupy@pana.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 24.09.2020 r. do 

godz. 12.00, wpisując w temacie wiadomości „Długoterminowy najem samochodu 

osobowego”. 

b) Ofertę należy przesłać w formie zaszyfrowanego pliku/plików. Następnego dnia tj. 

25.09.2020 r. należy dosłać na ten sam adres e-mail hasło do odczytania przesłanego 

pliku/plików.  

c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie będą też rozpatrywane oferty, jeżeli 

plik/pliki zostaną przesłane w formie nie zaszyfrowanej albo Wykonawca prześle 

hasło/hasła przed upływem terminu składania ofert lub po terminie przesyłania haseł  tj. 

25.09.2020 r. 

d) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną 

ofertę.  

e) Wszelkie pytania dotyczące „Zapytania ofertowego” należy kierować na adres e-mail 

zakupy@pana.gov.pl z wpisanym tematem maila: „Pytanie dotyczące postępowania najem 

długoterminowy samochodu osobowego”. 

f) Ofertę należy przygotować zgodnie z wymaganiami określonymi we wzorze formularza 

ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do Zaproszenia. Oferta musi być podpisana przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych (w wysokości co najmniej równej proponowanej cenie oferty). 

Wykonawca powinien załączyć do oferty dokument wykazujący ww. upoważnienie. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający informuje, że: 

a) niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do 

udzielenia zamówienia;  

b) Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o przyjęciu oferty;  
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c) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od 

podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę, spośród ofert złożonych w 

postępowaniu i spełniających wymagania Zamawiającego;  

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia lub anulowania 

postępowania na dowolnym jego etapie, Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu 

roszczenia o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem 

oferty;  

e) ceny podane w ofertach muszą być ostateczne – Zamawiający nie przewiduje ich 

negocjowania na dalszych etapach postępowania. 

f) Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni licząc od terminu składania ofert. 
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