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Znak sprawy  F.250.1-45/22                  Chełm, dnia 14grudnia 2022r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na usługę holowania , przewozu oraz przechowywania pojazdów i ich części na parkingach 

strzeżonych w 2023 roku 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Sąd Rejonowy w Chełmie 

Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16 

22-100 Chełm 

Tel. 82 5622543, 82 5622553 

e-mail: gospodarczy@chelm.sr.gov.pl 

NIP: 563-10-66-206 

REGON 000322985 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.chelm.sr.gov.pl 

Godziny pracy Sądu: 

Od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki) 

Od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku) 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Sądu 

dot. zasad gospodarowania środkami publicznymi, których wartośd szacunkowa jest 

mniejsza niż kwota 130 000 zł netto. 

2. Zamawiające zastrzega sobie możliwośd: 

a) Zmiany postanowieo Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert, 

b) Odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny – tzw. 

„unieważnienie postępowania” w każdym czasie do momentu rozstrzygnięcia 

postępowania. 

3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

III. Termin wykonania zamówienia  

od 01.01.2023 r.  do 31.12.2023 r. 

IV. Nazwa przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa holowania, przewozu oraz przechowywania pojazdów i 

ich części na parkingach strzeżonych w 2023 roku 

Opis przedmiotu zamówienia: 

usługa holowania, przewozu oraz przechowywania pojazdów i ich części na parkingach 

strzeżonych w 2023 roku zgodnie ze wzorem umowy 

V. Inne wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 

1. Proszę o wyznaczenie jednej osoby uprawnionej do kontaktów w sprawie niniejszego 

zapytania i zawarcia umowy. 

 

http://www.chelm.sr.gov.pl/
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VI. Ofertę należy złożyd w formie pisemnej w terminie do dnia 19.12.2022r. do godz. 13.00 

e-mailem : : gospodarczy@chelm.sr.gov.pl  według wzoru oferty stanowiącego załącznik 

nr 1 do zaproszenia. 

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia Dariusz Nadworski tel. 82 562-25-43. 

 

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT 

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający wybierze ofertę najtaoszą 

spośród ofert nie odrzuconych. 

2. Cena stanowi 100 % kryterium wyboru. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma 

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich 

innych wymagao określonych w niniejszym zaproszeniu a w przypadku uchylenia się 

tego Wykonawcy od zawarcia umowy – następnemu w kolejności oferującemu 

najniższą cenę i spełniającemu wszystkie wymagania określone w niniejszym 

zaproszeniu. 

3. Oferty budzące wątpliwości mogą byd przedmiotem zapytania Zamawiającego o 

wyjaśnienie ich treści. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia 

treści oferty, a w przypadku braku złożenia wyjaśnieo do odrzucenia oferty. 

4. W toku oceny ofert Zamawiający może poprawiad w ofercie oczywiste omyłki pisarskie 

i rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) 

oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona, z zastrzeżeniem, że ww. czynności Zamawiający 

wykona przed ustaleniem rankingu ofert.  

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymogom określonym w niniejszym Zaproszeniu oraz w Załącznikach i która została 

oceniona zgodnie z postanowieniem ppkt 1 jako najkorzystniejsza. 

6. Jeżeli nie można dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców postępowania, 

którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie 

mogą zaoferowad ceny wyższej niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach. 

Zamawiający ma prawo wzywad Wykonawców wielokrotnie do czasu złożenia przez 

nich różnych cen. Brak złożenia oferty dodatkowej w terminie jest równoznaczny z 

oświadczeniem o utrzymaniu dotychczasowej ceny.  

7. Oferty nie spełniające wymogów określonych w Zaproszeniu do składania ofert zostają 

odrzucone. 

VIII. Postanowienia koocowe. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

IX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Informacja zgodnie z art. 13 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 

mailto:gospodarczy@chelm.sr.gov.pl
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego 

www.chelm.sr.gov.pl w zakładce RODO. 

 

 

X. Wykaz załączników* 

1) Formularz oferty; 

2) Wzór umowy 

 

STARSZY INSPEKTOR    pf. Zastępcy Kierownika Oddz. Finansowego 

/-/ Maria Zbarachewicz    /-/ Sylwia Rokicka 

 

 

*Niepotrzebne skreślid 

 

Uwaga: w przypadku przesłania oferty emailem, z uwagi na wysoki poziom zabezpieczenia skrzynek 

pocztowych, wymagane jest telefoniczne potwierdzenie otrzymania e-maila  

- tel. 82 562-25-53 lub 82 562-25-43. Z przyczyn zewnętrznych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 

za ewentualnie nieotrzymane w wymaganym terminie  oferty przesłane e-mailem. 

 


