
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

„Wykonanie naprawy głównej wybranych układów dwóch tramwajów typu 120NaB”. 
 

Nr sprawy: TF/S/003/21 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Tramwaj Fordon Spółka z o.o., 85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 94c, wpisane do Rejestru 
Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod KRS nr.: 
0000332741, NIP: 554-282-98-03, REGON: 340560490, kapitał zakładowy: 33.250.000,00 PLN. 

2. Adres internetowy (URL): www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Postępowanie dotyczy zamówienia sektorowego i jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie Regulaminu zamówień o wartości szacunkowej powyżej 130.000 
PLN Tramwaj Fordon Sp. z o.o. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy głównej wybranych układów dwóch tramwajów 

typu 120NaB, w zakresie wskazanym w Dziale III pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 
 

1.  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 

1)  oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;  

2)  wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 

3)  wykaz wyposażenia zakładu dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z 
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; 

4)  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych 
i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami; 

5)  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 



kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:  

1)  oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia; 

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Zamówienie należy wykonać do dnia 27.12.2021 r.  

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
 
 

1. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się: 
 
A – cenę (w PLN brutto)       - waga:  80% 
B – gwarancja niezawodnej pracy naprawionych podzespołów  - waga:  20% 
 

2. Kryterium A cena (w PLN brutto)  
Sposób oceny punktowej: 
 
Oferta z najniższą ceną za wykonanie zamówienia, otrzyma 80 punktów. Oferty z wyższą ceną 
otrzymają odpowiednio mniej punktów, obliczonych w następujący sposób: 
 
A = (ACmin. : AcX) x 80 
 
gdzie: 
 
A   to liczba otrzymanych punktów przez danego Wykonawcę w ramach kryterium „cena”, 
Acmin.  to oferowana najniższa cena ofertowa, 
Acx  to cena ofertowa oferowana przez danego Wykonawcę. 
 

 
 

3. Kryterium B gwarancja niezawodnej pracy naprawionych podzespołów 
 
w kryterium „Gwarancja niezawodnej pracy naprawionych podzespołów” punkty zostaną 
przyznane w następujący sposób: 
 



lp. 
zaoferowany okres gwarancji niezawodnej 

pracy naprawionych podzespołów liczba punktów 

1. 24 miesiące 0 

2. 30 miesięcy 10 

3. 36 miesięcy 20  
 

4. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę, która otrzyma najwyższą łączną ilość punktów 
spośród ofert spełniających wymogi formalne, niepodlegających odrzuceniu, obliczoną według 
wzoru: 
 
P = A + B 

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy zaszyfrować zgodnie z Instrukcją użytkownika miniPortalu i przesłać na adres 
Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego, tj. TF_BYD, znajdującej się na platformie ePUAP.  

2. Termin składania ofert upływa dnia 4.11. 2021 r. o godz.10:00  
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.11.2021 r. o godz. 11:00 
 

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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