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   Bydgoszcz, 18-05-2022 

 

Przetarg  

Kompleksowa obsługa napraw blacharsko – lakierniczych samochodów 

osobowych i dostawczych 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Jaworski Auto Sp. z o.o. 

ZAPYTANIE OFERTOWE: 

Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:  

1) Obsługa napraw blacharskich samochodów osobowych przyjętych w oddziałach Zamawiającego,  

2) Obsługa napraw lakierniczych samochodów osobowych przyjętych w oddziałach Zamawiającego,  

3) Obsługa logistyczna samochodów przyjętych do napraw blacharsko – lakierniczych, 

4) Obsługa logistyczna części zamiennych będących własnością Zamawiającego. 

 

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa napraw blacharsko – lakierniczych samochodowych 

będących w użytkowaniu firmy Jaworski Auto oraz samochodów klientów firmy Jaworski Auto. 

a. Typy samochodów: 

- samochody osobowe i typu SUV – głównie marka Toyota i Lexus  

- samochody dostawcze – Toyota Porace, Toyota Hilux,  

2. Przedmiot zamówienia podzielono na poniżej wymienione części: 

2.1. Część nr 1 – Obsługa blacharsko – lakiernicza pojazdów samochodowych przyjętych w 

salonie Toyota zlokalizowanym w Bydgoszczy przy ul. Jana Pawła II 150 – samochody 

osobowe i typu SUV oraz auta dostawcze 

2.2. Część nr 2 – Obsługa blacharsko – lakiernicza pojazdów samochodowych przyjętych w 

salonie Toyota zlokalizowanym we Włocławku przy ul. Okrężnej 2G – samochody osobowe i 

typu SUV oraz auta dostawcze. 

 

3. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub na wybraną część zamówienia z pkt. 2. 

 

4. W ramach świadczonej usługi wykonawca zobowiąże się do obsługi samochodów osobowych, 

dostawczych z użyciem technologii rekomendowanej przez producenta pojazdu. Zobowiąże się 

również do użycia certyfikowanych przez producenta pojazdów materiałów i technologii 

lakierowania karoserii zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 

 

5. Wykonawca zapewni niezbędne narzędzia w tym również urządzenia wymagane od naprawy aut 

w konstrukcji których została zastosowana technologia aluminium i karbonu. 

 

6. Wykonawca zapewni niezbędne narzędzia w tym również urządzenia wymagane od naprawy aut 

o napędzie elektrycznym i hybrydowym. 
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7. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji świadczenia usługi do utrzymania 

wymaganego zaplecza technicznego oraz certyfikowanej przez importera kadry pracowniczej 

marki Toyota. 

 

8. Wykonawca zapewni gwarancję na okres co najmniej 24 miesięcy na wykonane przez siebie usługi 

od daty wystawienia FV za daną usługę.   

 

9. Wykonawca akceptuje fakt, iż ilość wykonanych napraw blacharsko – lakierniczych pojazdów 

samochodowych będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości usług. W przypadku zwiększenia ilości usług będzie 

obowiązywała cena jednostkowa netto z oferty Wykonawcy. Wartością umowy będzie wówczas 

końcowa wartość faktycznie zrealizowanych usług. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych 

skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości usług przewidzianych w umowie. 

Zamawiający gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy na poziomie 80% zamówienia 

podstawowego. 

 

10. Zakres usług: 

 

10.1. Naprawa blacharska pojazdów osobowych i dostawczych, 

10.2. Naprawa lakiernicza pojazdów osobowych i dostawczych, 

10.3. Polerowanie auta w obszarze naprawy lakierniczej, 

10.4. Kosztorysowanie napraw pojazdów osobowych i dostawczych, 

10.5. Mycie i sprzątanie pojazdu po wykonaniu naprawy blacharsko – lakierniczej, 

10.6. Odbiór pojazdów zleconych do naprawy z siedziby/oddziału Zamawiającego, 

10.7. Logistyka części zamiennych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego, 

10.8. Dostarczenie pojazdów po wykonaniu naprawy do siedziby/oddziału Zamawiającego. 

 

11. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za każdą wykonaną naprawę blacharsko – 

lakierniczą na podstawie wystawionej faktury VAT. 

 

12. W przesłanej przez Wykonawcę fakturze muszą się znaleźć informacje z wyszczególnieniem: 

 

12.1. Daty wystawienia FV, 

12.2. Liczby RBH za naprawę blacharską, 

12.3. Liczby RBH za naprawę lakierniczą, 

12.4. Koszt materiału lakierniczego, 

12.5. Koszt normaliów, 

12.6. KOSZT USŁUG DODATKOWYCH 

12.7. Numeru rejestracyjnego (w przypadku braku numeru rejestracyjnego numer VIN auta), 

12.8. Imię i nazwisko osoby zlecającej, 

12.9. Oddział zlecający. 

 

13. Zapłata należności za naprawę blacharsko – lakierniczą będzie realizowana, zgodnie z terminem 

płatności podanym na prawidłowo wystawionej fakturze, przelewem, na rachunek wskazany przez 

Wykonawcę, w terminie do 7 dni od dnia wystawienia faktury. 

 

II MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 01.07.2025 r. 
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2. Miejsce wykonania zamówienia (pkt. 2.) dla części 2.1. jest miasto Bydgoszcz, dla części 2.2. 

miasto Włocławek. 

 

III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu - Oferta cenowa, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej. 

 

2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu 

reprezentacji: 

2.1.  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

 

3. Jeżeli wraz z ofertą nie zostaną złożone wymagane dokumenty, Zamawiający jednokrotnie wezwie 

Wykonawcę do ich uzupełnienia. 

 

IV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

1. Cena oferty netto musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po 

zaokrągleniu do pełnych złotych). 

 

2. Cena oferowana musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, m.in.: koszt środków niezbędnych do wykonania usługi blacharsko – 

lakierniczej, transportu pojazdów, utylizacji odpadów i ścieków, koszt ubezpieczenia przedmiotu 

zamówienia, itp. 

 

3. Cena usług jest stała przez okres obowiązywania umowy. Wykonawca winien skalkulować cenę 

uwzględniając, m.in. zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowe, zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub wysokości stawki na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne itp. 

 

4. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie 

ze sposobem obliczania ceny opisanym w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, informując jednocześnie Wykonawcę o dokonaniu 

poprawek. 

 

 

V FORMA SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

 

2. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub 

opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

 

3. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć numerem referencyjnym. 

 



Strona 4 z 7 
 

4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 

do 15.00 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 

 

VI MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ: 

Termin składania ofert upływa w dniu 10.06.2022 r. o godzinie 10.00 – dotyczy to również ofert 

złożonych inaczej niż osobiście. 

 

Planowany harmonogram postępowania: 

1. 23.05.2022   Ogłoszenie zapytania ofertowego, 

2. od 24.05.2022   Pytania do zapytania, 

3. 24.05.2022 - 03.06.2022 Odpowiedzi i konsultacje, 

4. 10.06.2022   Koniec terminu na przesyłanie ofert, 

5. 10.06.2022 - 13.06.2022 Otwarcie i ocena ofert, komunikacja/wyjaśnienia z oferentami, 

6. 20.06.2022   Ogłoszenie wyników postępowania,  

7. 27.06.2022   Podpisanie umowy. 

 

Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci Wykonawcy. 

Oferty nieopakowane i nieoznaczone, dostarczone w sposób odmienny niż opisany w zapytaniu ofertowym 

nie będą brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy 

może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. 

 

VII OCENA OFERT, WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

Jaworski Auto zamierza wybrać dostawcę według następujących kryteriów: 

1. Cena netto (bez VAT) za 1 RBH naprawy blacharskiej i lakierniczej 

• Waga: 30% 

• Punktacja Cena Lak/BL = Cena min Lak/BL / Cena oferta Lak/BL x 100 punktów x Waga, gdzie  

o Cena min Lak/BL – cena minimalna oferowana w postępowaniu wzięta ze wszystkich 

przyjętych ofert 

o Cena oferta Lak/BL – cena oferowana przez dostawcę  

 

 

2. Technologia 

Certyfikacja importera/producenta samochodu dla miejsca wykonywania usługi przez 

Wykonawcę potwierdzona aktualnymi zaświadczeniami: 

• Waga: 40% 

• Punktacja Technologia = 40 (aktualna certyfikacja importera) 

• Punktacja Technologia = 20 (certyfikacja importera w trakcie realizacji z czasem realizacji do dnia 

podpisania umowy o współpracy) 

• Punktacja Technologia = 0 (brak certyfikacji importera) 
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3. Potencjał produkcyjny  

Obecny potencjał produkcyjny określa maksymalne możliwości przerobowe serwisu wyrażone w 

ilościach sprzedanych roboczogodzin (średniomiesięcznie): 

 

• Waga: 10% 

• Punktacja Potencjał produkcyjny = 10 (jeśli potencjał jest większy niż 3.500 roboczogodzin 

średniomiesięcznie) 

• Punktacja Potencjał produkcyjny = 5 (jeśli potencjał jest większy niż 2.500 roboczogodzin 

średniomiesięcznie) 

• Punktacja Potencjał produkcyjny = 0 (jeśli potencjał jest niższy niż 2.500 roboczogodzin 

średniomiesięcznie) 

 

4. Obsługa Assistance 24h 

Możliwość przyjęcia i pozostawienia pojazdów jezdnych i niejezdnych w siedzibie Wykonawcy 

przez całą dobę oraz 7 dni w tygodniu  

 

• Waga: 10% 

• Punktacja Obsługa Assistance 24h = 10 (jeśli jest pełna obsługa Asistance 24h) 

• Punktacja Obsługa Assistance 24h = 5 (jeśli pełna obsługa Asistance 24h jest w trakcie wdrożenia) 

• Punktacja Obsługa Assistance 24h = 0 (brak pełnej obsługi Asistance 24h) 

 

5. Gospodarka odpadami  

Wdrożony system zarządzania odpadami produkcyjnymi wraz z udokumentowaną współpracą z 

uprawnionymi pomiotami odpowiedzialnymi za właściwą utylizacji materiałów niebezpiecznych.   

 

• Waga: 5% 

• Punktacja Gospodarka odpadami = 5 (jeśli jest pełna gospodarka odpadami) 

• Punktacja Gospodarka odpadami = 2,5 (jeśli pełna pełna gospodarka odpadami jest w trakcie 

wdrożenia) 

• Punktacja Gospodarka odpadami = 0 (brak pełnej gospodarki odpadami) 

 

6. Zabezpieczenie pojazdów   

Ilość dostępnych miejsc parkingowych dla pojazdów w siedzibie Wykonawcy, ogrodzonych, 

monitorowanych i zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych     

 

• Waga: 5% 

• Punktacja Zabezpieczenie pojazdów = 5 (jeśli ilość jest większa niż 120 miejsc parkingowych) 

• Punktacja Zabezpieczenie pojazdów = 2,5 (jeśli ilość jest większa niż 80 miejsc parkingowych) 

• Punktacja Zabezpieczenie pojazdów = 0 (jeśli ilość jest mniejsza niż 80 miejsc parkingowych) 

 

Łączny wynik oferty = Punktacja Cena Lak/BL + Punktacja Technologia + Punktacja Potencjał produkcyjny +                 

+ Punktacja Obsługa Assistance 24h + Punktacja Gospodarka odpadami + Punktacja Zabezpieczenie pojazdu 
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Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który uzyska najwyższą punktację określoną jako Łączny 

wynik oferty.  

Powodem odrzucenia oferty jest niespełnienie jakiegokolwiek z obowiązkowych parametrów, a także 

niezgodność jej treści z treścią niniejszego zapytania ofertowego. 

VIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY: 

 

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty.  

Uwaga! Niedopełnienie wymaganych formalności przez Wykonawcę przed wyznaczonym terminem 

podpisania umowy, Zamawiający uzna za uchylanie się od podpisania umowy. 

W takim przypadku Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych 

niepodlegających odrzuceniu ofert. 

 

XI OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI: 

 

Kontakt z Zamawiającym dopuszczony jest jedynie formie pisemnej  

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców. 

 

XII INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony o wyniku 

postępowania odrębnym pismem. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania. Do prowadzonego 

postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie 

cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

 

XIII KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej RODO, informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy jest Jaworski Auto Sp. z 

o.o. 

2. Inspektorem ochrony danych jest ………………………, z którym kontakt jest możliwy pod nr tel. 

………………………. lub mailowo na adres ……………………………….. 
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3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem niniejszej umowy przetwarzane będą na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celach związanych z realizacją podpisanej umowy oraz związanych z 

dochodzeniem ewentualnych roszczeń i udzielania odpowiedzi w toczących się postepowaniach. 

 

4. Odbiorcami danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy mogą być podmioty, którym 

Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają 

dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora. 

 

5. Dane osobowe przekazane w ramach niniejszej umowy będą przechowywane, przez okres niezbędny do 

realizacji warunków umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych 

wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. 

7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania decyzje nie 

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

 

8. Osoby, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszej umowy, posiadają prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; 

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, jednak skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy; 

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej 

umowy. 

 

9. Osobom, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszej umowy, nie przysługuje: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postepowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Załączniki: 

Nr 1 - Oferta cenowa 

Nr 2 - Projekt umowy 

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie zapytania ofertowego: ….……………………………… 
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