02.02.2017
(data)

Agro-Wit Agnieszka Malinowska, Jelcza
200A, 32-250 Charsznica
(Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/
Imię i nazwisko, adres , tel. kupującego)

(Nazwa i adres oferenta)

Zapytanie ofertowe
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty* na:
autoklaw - 2 sztuki
a) Opis przedmiotu zamówienia:
średnica od 1100mm do 1500mm, długość od 4000 do 6000 mm, wykonany z stali kwasoodpornej
b) Warunki udziału w postepowniu:
W postępowaniu ofertowym mogą brać udział tylko podmioty które prowadzą działalność gospodarczą w
zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń oraz wyposażenia zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru np.
CEiDG, KRS itp.
c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1.

cena

80

%

2.

długość okresu gwarancji

20

%

3.

-

-

%

4.

Suma:

%
100%

d) Opis sposobu przyznawania punktacji:
Najmniejsza możliwa do uzyskania liczba punktów dla każdego z wskazanych kryteriów wynosi 1
(najwyższa cena zakupu netto przedmiotu zapytania, najkrótszy okres gwarancji), a najwyższa 3 (najniższa
cena zakupu netto przedmiotu zapytania, najdłuższy okres gwarancji) oraz 2 (pośrednia cena zakupu,
między najwyższą a najniższą i pośredni okres gwarancji pomiędzy najkrótszym a najdłuższym). W
przypadku gdy więcej niż jedna oferta ma taką samą wartość dla wskazanego kryterium to przyznaje się
punkty tym ofertom za dane kryterium na jednakowym poziomie. Ze względu na wage procentową
wynoszącą 80% dla kryterium ceny jak i 20% dla okresu gwarancji finalne punkty będą stanowiły sumę
iloczynów punktów przyznanych za dane kryterium i wagę procentową wskazaną dla danego kryterium.
Zostanie wybrana oferta która uzyska najwięcej punktów.
e) Informacja na temat zakresu wykluczenia:
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,
zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
f) Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu:

d) które
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f) Termin realizacji zamówienia:
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia
upływa w dniu:
g) Ofertę należy złozyć w:

30.12.2019
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i) Akceptowalne formy składania ofert
forma pisemna
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
n) Możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy (roboty budowlane) w przypadku długotrwale
utrzymujących się, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
• 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.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, e-mail'em bądź też odebrana osobiście
przez kupującego.

(podpis wnioskodawcy/osoby reprezentującej
wnioskodawcę/pełnomocnika + ew. pieczątka)

* Należy podać możliwie pełną specyfikację przedmiotu zamówienia, w oparciu o informacje zawarte w instrukcji wypełniania wniosku
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