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Nr postępowania 20/ZO/2022

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Wzwiązku z prowadzonym postępowaniem na zamówienie prowadzone w trybie zapytania ofertowegonieobjętego przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, Przedsiębiorstwo Komunikacji MetropolitalnejSp. z o.o. ul. Parkowa 3, 42-622 Świerklaniec zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywne dostawyfabrycznie nowych opon do autobusów miejskich.

Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie od 01.07.2022 do 30.06.2023 roku fabrycznienowych opon do autobusów miejskich Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. w Świerklańcu.
Zamówienie podzielone jest na trzy części:
Część IObejmuje sukcesywne dostawy fabrycznie nowych, wielosezonowych opon do autobusów miejskich markiPETLAS PRO URBAN SU500 w ilości 235 sztuk
Część IIObejmuje sukcesywne dostawy fabrycznie nowych, wielosezonowych opon do autobusów miejskich markiFIRESTONE FS 4921 w ilości 164 sztuk.
Część IIIObejmuje sukcesywne dostawy fabrycznie nowych, wielosezonowych opon do autobusów miejskich markiHANKOOK Smart Citi AU04+ w ilości 66 sztuk.
Rozmiar opony 275/70 R 22.5.Indeks nośności i prędkości: 150/148J.Dostarczone opony nie mogą być starsze niż 6 miesięcy licząc od daty produkcji.
Wymagania prawne:1. Oponymuszą odpowiadać jednolitym przepisom dotyczącym homologacji opon pneumatycznych pojazdów

użytkowych i ich przyczep, zgodnie z Regulaminem Nr 54 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji
Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ).

2. Opony muszą posiadać stosowne oznaczenia potwierdzające spełnienie wymagań związanych
z bezpieczeństwem ich użytkowania zgodnie z § 10 Rozdziału 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia ( Dz.U. z 2016 , poz. 2022 z póź. zm.)

3. Opony muszą spełniać wymagania zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1222/2009 w sprawie etykietowania opon pod
kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów, tj.
a) klasa efektywności paliwowej – min. D,
b) klasa przyczepności na mokrej nawierzchni - min. B,
c) poziom emitowanego hałasu podczas jazdy – max. 73 dB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność zwarunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia.
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Minimalny okres gwarancyjny na opony: 12 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.
Zamówienie obejmuje także odbiór i przekazanie do utylizacji lub recyklingu opon zużytych nie nadających siędo dalszej eksploatacji będących własnością Zamawiającego, bez względu na rozmiar, jednak nie więcej niż:250 szt. dla I części, 180 szt. dla II części, 70 szt. dla III części na cały okres obowiązywania umowy, przyzachowaniu wymaganych przepisami prawa warunków gromadzenia, składowania, transportui unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca musi posiadać indywidualny numer BDO. Odbiór zużytych opondokonywany będzie przez Wykonawcę na podstawie zlecenia odbioru przekazywanego przez Zamawiającegodrogą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Zamawiającego zlecenia, przy czymZamawiający zobowiązany będzie do przesłania zlecenia wyłącznie w dni robocze, do godziny 12.00, a zleceniezłożone po godz. 12 traktowane będzie jako zlecenie złożone następnego dnia roboczego.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych (zamienników).

Termin i miejsce wykonania (dla części nr I, II i III):Termin wykonania zamówienia - od 01.07.2022 do 30.06.2023 r.Siedziba PKM Sp. z o.o. Świerklaniec, ul. Parkowa 3, 42-622 Świerklaniec.Realizacja dostaw odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, cyklicznie, na podstawie zamówieńcząstkowych, wg potrzeb Zamawiającego.Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówioną dostawę w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, liczącod dnia otrzymania od Zamawiającego zamówienia, zawierającego ilość i rodzaj zamawianego towaru.Dostawy należy realizować wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 14.00.

Warunki płatności (dla części nr I, II i III):1. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie potwierdzenie dostawy od Zamawiającego.
2. Zapłata będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy pokrywa wszelkie koszty związane z realizacją dostaw będących przedmiotem
zamówienia.
Kryterium oceny ofert i opis sposobu oceny (dla części nr I, II i III):cena – 100 %.Jako cenę przyjmuje się łączną cenę brutto danej części podaną w formularzu ofertowym.Cena powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w złotych polskich.Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia otrzyma 100 pkt., natomiast pozostaliWykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

C = (najniższa oferowana cena/cena oferty badanej) x 100
Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.Jeśli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, dozłożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.
Sposób przygotowania oferty:1. Wykonawca (w tym Wykonawcy występujący wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
3. Oferta musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w niniejszym zaproszeniu.
4. Oferta oraz jej załączniki winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy.
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5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać
ofertę.

Miejsce i termin składania ofert:1. Wypełniony „Formularz Ofertowy” należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2022r.
do godz.12.00 za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pkm-swierklaniec

2. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym zaproszeniu i załącznikach.
Wybór oferty najkorzystniejszej:1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

określonym w niniejszym zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
oceny ofert.

2. Zamawiający drogą elektroniczna powiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o
wyniku postępowania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez rozstrzygnięcia lub
jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn.

Informacje dodatkowe:1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie dokumentów,
oświadczeń, wniosków i zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem
platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pkm-swierklaniec

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty

związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z zapisami niniejszego zaproszenia.
5. Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem Umowy do złożenia Oświadczenia w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji – załącznik nr 3 do zaproszenia.
6. Podstawą przeprowadzenia niniejszego postępowania jest Regulamin udzielania zamówień publicznych

w PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu stanowiący załącznik do Uchwały nr 11/8/2022 z dnia 07.04.2022 r.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią dostępną na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: https://www.pkm-swierklaniec.pl/ogloszenia/uchwaly-zarzadu/

Klauzula informacyjna RODO:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy,iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa KomunikacjiMetropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3,adres email: biuro@pkm-swierklaniec.pl, strona internetowa: www.pkm-swierklaniec.pl.2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email:j.muniak@pkm-swierklaniec.pl3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:a. zawarcia umowy,b. realizacja i rozliczenie umowy,c. archiwizacja dokumentacji.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:a. niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy dotyczącej niniejszegopostępowania (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia),b. obowiązek prawny administratora wynikający z ustawy z dnia 29 września1994r.o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art.6 ust. 1 lit. c rozporządzenia),c. obowiązek prawny administratora wynikający z art. 5 o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danychosobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym
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usługi informatyczne, operatorom pocztowym lub kurierom w przypadku korespondencji papierowej,bankom w zakresie realizacji płatności. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną danebędą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na portalu BIP;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot.archiwizacji t.j. 25 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia umowy.6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych;7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie celu b oraz ci umownym w zakresie celu a. Podanie danych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danychjest brak możliwości zawarcia lub realizacji lub rozliczenia umowy.8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji aniprofilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Załączniki:1. Formularz ofertowy
2. Umowa – wzór3. Oświadczenie dot. przeciwdziałaniu agresji

Z poważaniem
Członek Zarządu(-) Krzysztof Dudziński


