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18.07.2017

Jerzy Zynek, Bukowska Wola 57, 32-200 

Miechów

(data)

W postępowaniu ofertowym mogą brać udział tylko podmioty które prowadzą działalność gospodarczą 

zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru np. CEiDG, KRS itp.

(Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/

 Imię i nazwisko, adres , tel. kupującego)

Zapytanie ofertowe

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty* na:

Mieszalnik poziomy 

a) Opis przedmiotu zamówienia:

ład. Około 1000 kg, czas mieszania do 5 min. - mieszanie poszczególnych komponentów na gotową 

paszę, określenie około oznacza przedział graniczny +- 15% dla wartości przy której się znajduje w/w 

określenie

b) Warunki udziału w postepowniu:

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

1. cena 90

2. długość okresu gwarancji 10

Odrzuceniu podlegają oferty:

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,

c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań

osobowych lub kapitałowych,                                                                                                              d) 

które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

3. - -

4. - -

Suma: 100%

d) Opis sposobu przyznawania punktacji:

Cena (netto) - 90% wagi oceny ( maksymalnie 90 punktów). Wartość kryterium będzie obliczona według wzoru: (cena 

netto oferty najtańszej / cena netto oferty badanej) x 90 = liczba punktów dla kryterium cena. Długość okresu gwarancji 

- 10% wagi oceny (maksymalnie 10 punktów). Wartość kryterium obliczana według wzoru:(ilość miesięcy gwarancji 

zadeklarowana przez dostawcę w ofercie badanej / największa zadeklarowana ilośc miesięcy gwarancji) x 10 = liczba 

punktów za kryterium długość okresu gwarancji. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą 

liczbę punktów procentowych, będących sumą punktów za poszczególne kryteria. Maksymlanie oferta może uzyskać 

łacznie 100 punktów za wymienione kryteria. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez poszczególne 

oferty zostanie wybrana oferta z najwcześniejsza datą wpływu w przewidzianym w zapytaniu okresie składania ofert.

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia:

f) Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu: 25.07.2017
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Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

n) Możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy (roboty budowlane) w przypadku długotrwale 

utrzymujących się, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

f) Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia 

upływa w dniu: 30.04.2018

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez

kupującego.

g) Ofertę należy złozyć w: Jerzy Zynek, Bukowska Wola 57, 32-

200 Miechów

i) Akceptowalne formy składania ofert

forma pisemna 

• nazwę i adres oferenta,

• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

• wartość oferty (netto oraz brutto, wartość podatku VAT),

• termin realizacji zamówienia

• termin ważności oferty,

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe

funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji,

kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,

posiadać datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez oferenta.

k) Dopuszczalne/niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych

l)  W trakcie inwestycji mogą wystąpić roboty dodatkowe, zmiany w projekcie lub roboty zamienne 

niemożliwe do wcześniejszego przewidzenia na etapie projektowanie co skutkować może aneksem do 

umowy.

ł) Wszelkie nazwy własne obiektów lub ich części, a także nazwy handlowe materiałów budowalnych 

użyte w dokumentacji budowlanej mają charakter wyłącznie poglądowy. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie materiałów/produktów innego producenta o równowaznych parametrach technicznych

m) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania ofertowego bez podania 

przyczyny

Strona 2 z 2


