ZAPYTANIE OFERTOWE

27.02.2017
Data wystawienia

Witold Gorajczyk, ul. Słoneczna 100, 32045 Sułoszowa, tel. 603 687 384, email:
wgtrus@op.pl
Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:
1. obsypnik
2. sadzarka do ziemniaków

a) Opis przedmiotu zamówienia
1. obsypnik, rozstaw międzyrzędzi 70-80 cm
2. sadzarka do ziemniaków, dwurzędowa, rozstaw międzyrzędzi 75-90 cm

b) Warunki udziału w postępowaniu
podmiot musi posiadać realną możliwość zrealizowania danego zadania i musi prowadzić
działalność zarejestrowaną w KRS lub CEIDG w zakresie objętym zadaniem.
c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące
kryteria:
1.
cena
90 %
2.
długość okresu gwarancji w miesiącach
10 %
d) Opis sposobu przyznawania punktacji
W pierwszej kolejności będą realizowane oferty z najniższą ceną i najdłuższym okresem gwarancji.
Najmniejsza możliwa do zdobycia liczba punktów to 1 a największa to 3 punkty. Oferta z największą
ceną otrzymuje 1 punkt oferta z najniższą ceną otrzymuje 3 punkty oferta z ceną pośrednią otrzymuje
2 punkty, następnie ilość punktów jest mnożona przez 90%. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji
otrzymuje 3 punkty, oferta z najkrótszym okresem gwarancji otrzymuje 1 punkt, oferta z pośrednim
okresem gwarancji otrzymuje 2 punkty, następnie ilość punktów jest mnożona przez 10%. Wybrana
zostanie oferta która uzyska największą ilość punktów łącznie.

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia
Wykluczeniu będą podlegały oferty, których wystawcy są powiązane osobowo lub kapitałowo z
wystawcą zapytania ofertowego oraz oferty, które wpłynęły po terminie wyznaczonym w punkcie f.

f) Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu

dzień
9

miesiąc

marca

rok

2017

g) Termin realizacji zamówienia
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji
zamówienia upływa w dniu

h) Ofertę należy złożyć w:

dzień
21

miesiąc

12

rok

2017

Witold Gorajczyk, ul. Słoneczna 100, 32045 Sułoszowa, tel. 603 687 384, email:
wgtrus@op.pl
należy podać: adres, adres mailowy, nr fax

osobiście/pisemna/mailowo

i) Akceptowalne formy składania ofert:

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis
przedmiotu zamówienia),
• wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,
• wartość oferty netto,
• termin realizacji zamówienia,
• termin ważności oferty.
Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np.
zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.).
Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby
uprawnionej do występowania w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające
uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę).
Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by
oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty,
wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.

k) Dopuszczalne/niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
W trakcie inwestycji mogą wystąpić roboty dodatkowe, zmiany w projekcie lub roboty
zamienne nie możliwe do wcześniejszego przewidzenia na etapie projektowania co
skutkować może aneksem do umowy.
Wszelkie nazwy własne obiektów lub ich części, materiałów budowlanych mają charakter
wyłącznie poglądowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/produktów/części
innego producenta o równoważnych parametrach technicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez
podania przyczyny.

Witold Gorajczyk
(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej)

