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INFORMACJA  
 
 

Uprzejmie informuj ę, iż w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w części poświęconej sposobowi obliczenia poszczególnych 
kryteriów oceny ofert zaistniały błędy rachunkowe i pisarskie w związku  
z czym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Rozdziału 20 punktu - 20.1 
„Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów” i  nadaje mu następujące 
brzmienie: 
 
20.1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: 
 
Cena: - 70% 
Ocena z jazdy próbnej – 15% 
Zużycie paliwa – 15 % 
 
Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę,  
iż oferta nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma najwyższą punktację jest ofertą 
najkorzystniejszą. 
Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 
 
E= C + J + Z 
 
Gdzie: 
E – łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta 
C - liczba punktów w kryterium cena 
J - liczba punktów w kryterium oceny z jazdy próbnej 
Z - liczba punktów w kryterium zużycie paliwa w cyklu mieszanym 
 
Punktacja w poszczególnych kryteriach: 
 
Kryterium cena:  
 
C = Cn/Cb x 70% x 100 
 
Gdzie: 
Cn –najniższa cena oferty brutto 
Cb – cena brutto oferty badanej 
 
Kryterium ocena jazdy próbnej: 
 
Jazda próbna przeprowadzona zostanie przez dwóch egzaminatorów 
nadzorujących i czterech wybranych losowo egzaminatorów Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Oddziału Terenowego w Grudziądzu. 
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Każdy egzaminator dokona indywidualnej oceny każdego oferowanego 
samochodu zgodnie z kryteriami i punktacją wskazaną w załączniku nr 6 do 
niniejszej SIWZ. Punkty nadane przez egzaminatorów ulegną zsumowaniu dla 
każdego zaoferowanego samochodu i stanowić będą podstawę do przyznania 
ostatecznej punktacji w tym kryterium. Jazdy próbne przeprowadzone zostaną  
w możliwie krótkim terminie po otwarciu ofert. O dokładnym terminie jazdy 
próbnej Wykonawca powiadomiony zostanie na dzień przed wyznaczoną jazdą 
próbną. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oferowany samochód w terminie 
i w miejsce wskazane przez Zamawiającego w powiadomieniu o jeździe próbnej. 
Samochód podstawiony do jazdy w ramach kryterium – ocena jazdy próbnej musi 
odpowiadać specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3A i 3B do SIWZ, 
jednakże nie musi posiadać wyposażenia dodatkowego wymaganego przepisami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w 
sprawie szkolenia, egzaminowani i uzyskania uprawnień przez kierujących (Dz. U. 
Nr 27 poz. 1834). 
 
J = (Jbe/Jne x 15% x 100) x 90,48% + (Jbs/Jns x 15% x 100) x 4,76% + 
(Jbn/Jnn x 15% x 100) x 4,76% 
 
Gdzie: 
Jbe – ilość punktów otrzymana przez oferowany samochód egzaminacyjny 
w badanej ofercie. 
Jne – największa ilość punktów otrzymana przez oferowany samochód 
egzaminacyjny spośród złożonych ofert. 
Jbs – ilość punktów otrzymana przez oferowany samochód przeznaczony 
do przeprowadzania egzaminów na kategorię B + E prawa jazdy w badanej 
ofercie. 
Jns – największa ilość punktów otrzymana przez oferowany samochód 
przeznaczony do przeprowadzania egzaminów na kategorię B + E prawa jazdy 
spośród złożonych ofert. 
Jnn – największa ilość punktów otrzymana przez oferowany samochód osobowy 
przystosowany do szkolenia i egzaminowania osób dotkniętych dysfunkcją 
narządów ruchu spośród złożonych ofert. 
Jbn – ilość punktów otrzymana przez oferowany samochód osobowy 
przystosowany do szkolenia i egzaminowania osób dotkniętych dysfunkcją 
narządów ruchu w badanej ofercie. 
 
Kryterium zu życie paliwa w cyklu mieszanym 
 
Podstawą obliczenia ostatecznej punktacji w tym kryterium jest deklarowane przez 
producentów oferowanych samochodów zużycie paliwa w cyklu mieszanym 
na przejechane 100 km: 
 
Z = (Zne/Zbe x 15% x 100) x 90,48% + (Zns/Zbs x 15% x 100) x 4,76% + 
(Znn/Zbn x 15% x 100) x 4,76% 
 
Gdzie: 
Zne – najniższe zużycie paliwa samochodu egzaminacyjnego spośród złożonych 
ofert. 
Zbe – zużycie paliwa przez samochód egzaminacyjny z oferty badanej. 
Zns – najniższe zużycie paliwa samochodu przeznaczonego do przeprowadzenia 
egzaminów na kategorię B + E prawa jazdy spośród złożonych ofert. 
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Zbs – zużycie paliwa przez samochód przeznaczony do przeprowadzenia 
egzaminów na kategorię B + E prawa jazdy z oferty badanej. 
Znn - najniższe zużycie paliwa samochodu osobowego przystosowanego 
do szkolenia i egzaminowania osób dotkniętych dysfunkcją narządów ruchu, 
spośród złożonych ofert. 
Zbn – zużycie paliwa przez samochód osobowy przystosowany do szkolenia  
i egzaminowania osób dotkniętych dysfunkcją narządów ruchu z oferty badanej.  
 
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 
złożone dwie lub więcej ofert z takim samym bilansem ceny i innych kryteriów 
oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.  
 
 
Zamawiający modyfikuje również treść załącznika nr 1 do SIWZ – 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (do pobrania zmodyfiko wany 
załącznik nr 1) – i nadaje mu poniższe brzmienie. Oferty winne zostać złożone 
na nowym formularzu ofertowym. Poprzedni formularz uniemożliwia 
dokonanie oceny pod kątem zużycia paliwa samochodu do szkolenia  
i egzaminowania osób dotkniętych dysfunkcją narządów ruchu.     
 
W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający dokonuje zmiany 
następujących terminów: 

 
Termin składania ofert ustala się na dzień 14 września 2011 roku  

na godzinę 14:00 
Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 14 września 2011 roku  

na godzinę 14:10 
Termin wniesienia wadium ustala się na dzień 14 września 2011 roku  

na godzinę 14:00 
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               Załącznik Nr 1 do S.I.W.Z. 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa .......................................................................................................... 
 
Siedziba......................................................................................................... 
 
Numer  tel./fax ….................................... 
 

REGON ................................................. 
 
NIP........................................................ 
 
Dane dotyczące Zamawiającego : 
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 
ul. Polna 109/111 
87-100 Toruń 
 
Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod 
nazwą: 

Najem samochodów osobowych  
dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Toruniu 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 
 
1. Najem od 16 do 20 samochodów osobowych wraz z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW 
dla kierującego i pasażerów/Assistance przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B 
prawa jazdy, zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3A i projektem 
umowy będącym załącznikiem nr 4 do SIWZ, w tym 1 samochód osobowy przystosowany 
do szkolenia i egzaminowania osób dotkniętych dysfunkcją narządów ruchu. 
 
2. Najem jednego samochodu osobowego z pakietem ubezpieczeń 
OC/AC/NNW/Assistance przeznaczonego do przeprowadzania egzaminów na kategorię B 
+ E prawa jazdy przez Zamawiającego, zgodnego ze specyfikacją techniczną stanowiącą 
załącznik nr 3B i projektem umowy będącym załącznikiem nr 4 do SIWZ na następujących 
zasadach: 
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a) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 
brutto..........................zł 
słownie ....................................................................................................... zł 
przy stawce podatku VAT ...... % 

b) deklarowane przez producenta oferowanego samochodu egzaminacyjnego 
zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km ………………………….. 

c) deklarowane przez producenta oferowanego samochodu do szkolenia 
i egzaminowania osób dotkniętych dysfunkcją narządów ruchu zużycie 
paliwa w cyklu mieszanym na 100 km ………………………….. 

d) deklarowane przez producenta oferowanego samochodu przeznaczonego 
do przeprowadzania egzaminów na kategorię B + E prawa jazdy zużycie 
paliwa w cyklu mieszanym na 100 km ……………………………………….. 

 
 

   Parametry techniczne: 
   długość, 
 Marka Model pojemność silnika, 
   moc silnika,  
   rodzaj paliwa 

Do 20 sztuk samochodów    
osobowych z pakietem    
ubezpieczeń    
OC/AC/NW/Assistance    
przeznaczonych do    
egzaminowania na kategorie    
B prawa jazdy, w tym 1 samochód 
osobowy przystosowany do 
szkolenia  
i egzaminowania osób dotkniętych 
dysfunkcją narządów ruchu 

   

 
 

 1 2 3 4 5 6 
 Cena 

jednostkowa 
netto 

miesięcznego 
najmu 

Ilość 
miesięcy Ilość pojazdów 

Wartość 
netto 

Kwota 
VAT 

(stawka 
VAT x 

kwota z 
poz. 4) 

Wartość brutto (wartość 
netto + kwota VAT) 

Najem do 20 
samochodów 
egzaminacyjnych na 
kategori ę B prawa jazdy, 
w tym 1 samochód 
osobowy przystosowany 
do szkolenia i 
egzaminowania osób 
dotkni ętych dysfunkcj ą 
narządów ruchu  

  
48 

 
20 

   

Najem jednego  
samochodu 
przeznaczonego do 
przeprowadzania 
egzaminów na kategori ę 
B + E prawa jazdy 

 48 1    

RAZEM  
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   Parametry techniczne: 
   długość, 
 Marka Model pojemność silnika, 
   moc silnika,  
   rodzaj paliwa 

Samochód    
osobowych z pakietem    
ubezpieczeń    
OC/AC/NW/Assistance    
przeznaczony do przeprowadzania    
egzaminów na kategorię B + E prawa 
jazdy 

   

 
Zakres najmu przewidzianego do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ. 

2. Oświadczamy, że: 
1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 
2) oferujemy warunki płatności na zasadach wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ 

(Umowa - projekt), 
3) zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ w tym wskazanymi w załącznikach do 

SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej 
oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ  
i projekcie umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później 
jednak niż do końca okresu związania ofertą. 

3. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec 
w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. 

4. Integralną częścią oferty są: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, 
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

z art. 22 Prawa zamówień publicznych znajdujące się w załączniku nr 2a do SIWZ 
3) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
znajdujące się w załączniku nr 2b do SIWZ 

4) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób 
przystępujących do postępowania o zamówienie, o ile fakt ten nie wynika  
z przedstawionych dokumentów rejestrowych 

5) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy 

6) parafowany wzór umowy 
7) parafowane specyfikacje techniczne 
8) wykaz zakresu rzeczowego robót, które wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom (załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ) 
9) inne 

 
Miejscowość i data: ................................................. 
 
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty (imię, nazwisko i podpis): 
....................................................... 
 
 


