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e) Termin składania ofert:

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%

c) 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 ilość 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. Maksymalnie oferta 

może uzyskać łącznie 100 punktów za wymienione kryteria.  Jeżeli zostały złożone dwie lub więcej ofert i 

przedstawiają one taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, za 

najkorzystniejszą ofertę spośród takich ofert uznaje się ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Beneficjent 

wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, do 

złożenia w terminie określonym przez beneficjenta ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny lub kosztu w 

przypadku:1)gdy cena lub koszt nie stanowi jedynego kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym, jeżeli 

zostały złożone dwie lub więcej ofert i przedstawiają one taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych 

w zapytaniu ofertowym, za najkorzystniejszą ofertę spośród takich ofert uznaje się ofertę z najniższą ceną lub 

najniższym kosztem, 2) gdy cena lub koszt stanowi jedyne kryterium oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.  

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny lub kosztu wyższego niż w złożonych ofertach.

d) Informacja na temat zakresu wykluczenia:

15.04.2020

Agnieszka Malinowska, Jelcza 200A, 32-

250 Charsznica

(data)

System ważący z dystrybucją do maszyny rolowej

a) Opis przedmiotu zamówienia:

Bufor produktu Transporter podający produkt do dozownika Dozownik 14-głowicowy, Szalka pośrednia z 

odrzutem bocznym – do odrzutu niepoprawnych doz, Podest obsługowy pod dozownik (statyw, barierki, 

schody) System dystrybucji gotowych porcji na ruchomym ramieniu – stacja przejezdna, dokowana do 

maszyny rolowej, 2 ramiona na serwie Zestaw szalek z gniazdami dla układu tacek 2x5 Zestaw szalek z 

gniazdami dla układu tacek 2x4 Zestaw szalek z gniazdami dla układu tacek 1x2 Zestaw szalek z 

gniazdami dla układu tacek 3x5

(Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/

 Imię i nazwisko, adres , tel. kupującego)

Zapytanie ofertowe

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

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

1. cena 90

2.
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Termin składania ofert upływa w dniu: 22.04.2020
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Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

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

kupującego.

• termin realizacji zamówienia

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.

g) Ofertę należy złozyć w: Agnieszka Malinowska, Jelcza 200A, 

32-250 Charsznica

• nazwę i adres oferenta,

• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

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

i) Dopuszczalne/niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych

j) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania ofertowego bez podania przyczyny

h) Akceptowalne formy składania ofert - forma pisemna.

f) Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia 

upływa w dniu: 31.12.2020

O rozpatrzeniu oferty w postepowaniu ofertowym decyzduje data wpływu oferty w wyznaczonym terminie. 
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