
                                                        Białystok, 09.04.2021 r. 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
 

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, 
którego przedmiotem jest: 
 
dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego hybrydowego z segmentu D 
 
Opis przedmiotu zamówienia (opz): opis stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia  
 
Warunki udziału w postępowaniu:  
Zapytanie ofertowe dotyczy wykonawców prowadzących działalność zgodną z opisem 
przedmiotu zamówienia. 
 
Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 120 dni od dnia podpisania umowy 
 
Kryteria oceny ofert:  

• cena – 80% oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty 
otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych, 

• termin realizacji – 20% oferta z najkrótszym terminem otrzyma maksymalną ilość punktów, 
pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych. 

 
Istotne dla stron postanowienia umowy: wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia 
 
Warunki realizacji zamówienia: określone w załączonym do zaproszenia opz oraz wzorze 
umowy  
 
Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę:  
do 16 kwietnia 2021 r. do godz. 11.00 
 
na adres e-mail: zamowienia.publiczne@bialystok.wsa.gov.pl 
i do wiadomości: msienkiewicz-stachjuk@bialystok.wsa.gov.pl 
lub przesyłką pocztową na adres siedziby: ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok. 
 
Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli. 
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Jeden wykonawca może złożyć jedną ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik            
nr 2 do niniejszego zaproszenia. 
 
Komunikacja z Zamawiającym: 
Korespondencja dotycząca prowadzonego postępowania odbywa się drogą elektroniczną na 
adres Zamawiającego: zamowienia.publiczne@bialystok.wsa.gov.pl. 
 
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania 
ofertowego w terminie 2 dni roboczych przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem 
składania ofert. 
 
Unieważnienie zapytania: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli: 
 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
 



2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę 
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 

 
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

Umowy lub prawidłową jej realizację. 
 
 

Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania 
przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do 
roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia. 
 
Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne 
roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego. 
 
Przesłanki odrzucenia oferty: 
 
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Oferenta: 
 

1) gdy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
 

2) gdy treść oferty jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w zapytaniu 
ofertowym, 

 
3) który pomimo wezwania we wskazanym terminie nie złożył: 

 
a) poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli 

zostały wyznaczone), 
 

b) wymaganych pełnomocnictw lub złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
 

4) oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić, jako oczywiste 
omyłki rachunkowe, 

 
5) oferta została złożona po wyznaczonym terminie, 

 
6) gdy Oferent nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, 

 
7) oferta została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
 

8) gdy Oferent w okresie ostatniego roku od wyznaczonej daty składania ofert, 
 

a) uchylił się od podpisania umowy z Zamawiającym z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy lub, 

 
b) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

wcześniej zawartą umowę z Zamawiającym, co doprowadziło do odstąpienia od 
umowy. 

 
 
 
 



Termin związana ofertą 
 
Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty 
 
1. Zamawiający w toku wyboru najkorzystniejszej oferty dokona chronologicznie 

następujących po sobie czynności: 
 

1) ustali pozycję rankingową złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, 
 

2) dokona badania oferty w odniesieniu do Oferenta, którego oferta została oceniona, jako 
najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) w zakresie: 

 
a) spełnienia warunków udziału oraz kompletności złożonych dokumentów 

(Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów 
potwierdzających warunki udziału, pełnomocnictw oraz żądać wyjaśnień treści 
złożonej oferty), 

 
b) poprawności wyliczenia ceny ofertowej oraz rażąco niskiej ceny (Zamawiający może 

żądać wyjaśnień treści złożonej oferty lub samodzielnie dokonać poprawienia 
oczywistej omyłki rachunkowej zawiadamiając o tym fakcie Oferenta), 

 
3) w przypadku, gdy: 

 
a) oferta oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie odrzuceniu Zamawiający 

dokona badania oferty następnej w kolejności pozycji rankingowej, 
 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający może przeprowadzić 
negocjację z Oferentami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. 

 
2. Zamawiający po przeprowadzeniu czynności określonych w ust. 1 dokona: 
 

1) wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnej z ustalonymi zasadami postępowania, 
zawiadamiając wybranego Oferenta lub, 

 
2) unieważnienia postępowanie, zawiadamiając wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty 

o unieważnieniu postepowania. 
 
3. Po podpisaniu umowy, Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty, o wyborze 

najkorzystniejszej oferty podając: 
 

1) nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest 
miejscem wykonywania działalności oferenta, którego ofertę wybrano a także cenę 
wybranej oferty, 

 
2) nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności oferentów, którzy złożyli oferty, 
 

3) punktację przyznaną ofertom, 
 

4) wskazanie oferentów, których oferty zostały odrzucone, powody odrzucenia oferty. 
 

 



Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z jednym lub z kilkoma 
Wykonawcami. 

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny 
 
Planowany termin powiadomienia o wyniku: do 30 kwietnia 2021 r. 
 

     
 
       Zamawiający 

 
Z upoważnienia Prezesa 
 
       p.o Dyrektora  
  Joanna Warakomska 


