
Zapytanie ofertowe

Jacek Kaczor 06-04-2021 Kraków
Ul. Raczkiewicza 3
30-298 Kraków

Inwestycja będzie realizowana w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury
zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na
wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

a) Opis przedmiotu zamówienia:

ZAKUP:
● Kosiarki bijakowej szerokość robocza od 1,5 m do 1,8 m sztuk 1

● Ładowacza czołowego udźwig od 380 kg do 420 kg z osprzętem (łyżka do

materiałów sypkich szerokość 1,5 m, lemiesz do odśnieżania szerokość 1,7 m)

sztuk 1

● Przyczepki ładowność od 1,0 tony do 1,5 tony sztuk 1

Ze składania ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo w stosunku
do zamawiającego. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania
ofertowego lub złożone po terminie składania ofert

b) Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział jedynie potencjalni wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich
pięciu lat zrealizowali, co najmniej dwa zamówienia o podobnym zakresie jak w niniejszym
zapytaniu ofertowym. Oferent winien złożyć stosowne, pisemne oświadczenie o spełnieniu
tego warunku

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o
następujące kryteria:

1 Wartość oferty 75 %

2 Termin wykonania zlecenia 15%

3 Okres gwarancji 10%

d) Opis sposobu przyznawania punktacji:



Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1, a największa
to 3. Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium. Liczba zdobytych
punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika
procentowego. O wyborze oferty decyduje najwyższa ilość punktów za wszystkie kryteria
oceny.
Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który
wskazał, np. niższą cenę, a następnie ten, który wskazał krótszy termin wykonania zlecenia.

e) Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu: 22.04.2021r.

f) Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu:
30.06.2021r.

g) Ofertę należy złożyć:

Jacek Kaczor Kraków 30-298, ul. Raczkiewicza 3. tel. 503 903 511,
pstragarniarozin@gmail.com

h) Akceptowalne formy składania ofert:

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub poprzez przesyłkę pocztową,
lub poprzez wysyłkę pocztą e-mail. W przypadku oferty złożonej poprzez przesyłkę pocztową
o dacie decyduje data stempla nadania.

i) 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,
● termin realizacji zamówienia,
● termin ważności oferty.
● okres gwarancji
● oświadczenie o doświadczeniu.

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.

j) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez
podania przyczyny, w przypadku braku złożenia przynajmniej dwóch ofert.

k) Możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń
losowych.

Z poważaniem:


