ZAPYTANIE OFERTOWE

Grzegorzewice 11.08.2020

Piotr Dec
ul. Pałacowa 58
96-321 Grzegorzewice, gm. Żabia Wola
NIP: 5291570815
tel. 697 977 770

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:
1. zakup używanego samochodu z zabudową chłodniczą, o mocy silnika od 95KM do
130KM oraz powierzchnią ładunkową od 2m2 do 3,5m2;
2. zakup używanej miniładowarki na gąsienicach, o mocy silnika od 40KM do 70KM;
3. zakup wychylnej kosiarki bijakowej, o szer. roboczej od 180cm do 220cm i masie od
550kg do 600kg;
4. zakup używanego wozidła o załadunku od 2,5t do 3,5t;
5. zakup i montaż nowych komór: chłodniczej i mroźniczej o powierzchni 7-10m2 oraz 46m2;
6. zakup używanej koparki o zasięgu ramienia od 6,5m do 10m;
7. zakup używanego samochodu z zabudową chłodniczą, o mocy silnika od 120KM do
200KM oraz powierzchnią ładunkową od 5m2 do 12m2;
8. zakup nowego ciągnika rolniczego o mocy od 70KM do 100KM;
9. zakup nowego ciągnika rolniczego z przestrzenią ładunkową, o mocy od 20KM do
35KM.
Akceptowane są oferty częściowe, czyli składane na jedną maszynę/urządzenie lub
więcej.
Oferta powinna zawierać:
- wyrażoną w miesiącach gwarancję;
- informację, czy maszyna/urządzenie jest używana/ne;
- oświadczenie o występowaniu potencjalnego konfliktu interesu;
- oświadczenie, czy maszyna/urządzenie została/ło zakupiona/e w okresie 5 lat z udziałem
środków publicznych.
I.
Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać udział podmioty prowadzące działalność lub zamierzające
rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie pozwalającym na przedstawienie oferty oraz
dostawę ww. maszyn i urządzeń, przy czym przedstawienie oferty może nastąpić wyłącznie
po dacie rozpoczęcia działalności przez dany podmiot.
Odrzuceniu będą podlegały oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania;

- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym;
- złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
II.

Kryteria oceny ofert
Wybór wykonawcy zostanie dokonany na podstawie kryterium kosztowego oraz
okresu gwarancji na wykonaną instalację.
1) najniższa cena oferty: 90%
2) najdłuższy okres gwarancji w miesiącach: 10%.

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów przyznanych
w poszczególnych kryteriach zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej.
Wykonawca może zaproponować tylko jedną ofertę cenową.
III.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
ofert:

1. Ocena ofert dla kryterium "najniższa cena oferty" będzie następowała wg wzoru:
Cena brutto oferty najniższej (zł)
Liczba punktów za cenę oferty = ----------------------------------------------- x 100 pkt x 90%
Cena brutto oferty badanej (zł)
2. Ocena ofert dla kryterium "najdłuższy okres gwarancji" będzie następowała wg
wzoru:
Okres gwarancji oferty badanej
Liczba punktów za gwarancję = -------------------------------------------------- x 100 pkt x 10%
Najdłuższy oferowany okres gwarancji
Gwarancja powinna być podana w pełnych miesiącach. W przypadku gwarancji podanej
na poszczególne części funkcjonalne, liczba punktów zostanie obliczona, jako średnia
arytmetyczna poszczególnych okresów gwarancji.
Maksymalną liczbę punktów jaką może otrzymać oferta, na którą składają się punkty
uzyskane z oceny poszczególnych kryteriów wynosi 100 pkt tj.:
Suma punktów (max.100 pkt) = Liczba punktów za cenę oferty (max. 90 pkt) + Liczba
punktów za okres gwarancji (max. 10 pkt).
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie oferty
lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans- kryterium "najniższa cena oferty" i
kryterium "najdłuższy okres gwarancji", Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z
niższą ceną.
IV.

Termin składania ofert: Termin na złożenie oferty upływa w dniu 16 września
2020r (włącznie).

V.

Akceptowalne formy składania ofert:
1) Poczta e-mail: biuro@wodna-osada.pl;
2) List polecony lub przesyłka kurierska;
3) Osobiście.

Akceptowalne formy składania ofert: osobiście lub listem poleconym drogą pocztową u
wystawcy zapytania ofertowego, pod adresem wskazanym w nagłówku zapytania
ofertowego. Dowodem przekazania oferty może być pokwitowanie odbioru oferty lub

potwierdzenie odbioru przesyłki pocztowej. Oferty wysłane przesyłką rejestrowaną uznaje
się za złożone terminowo, jeśli wpłyną do zamawiającego do ostatniego dnia terminu
składania ofert określonego powyżej.
VI.

Sposób sporządzenia oferty:

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona podpisem
lub pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia. Oferta powinna być podpisana przez
oferenta.
Oferta powinna zawierać:
• nazwę i adres oferenta,
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
• wartość oferty (netto/brutto), wartość podatku VAT,
• okres udzielonej gwarancji oraz warunki gwarancji,
• termin realizacji zamówienia,
• termin ważności oferty,
• datę sporządzenia,
• podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Przykładne oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest,
by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. dodatkowe funkcje dostawy,
warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji,
kosztorys ofertowy itd.
VII.

Warunki wykluczenia:
1) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub
kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych
osób.

VIII.

Termin realizacji zamówienia: do końca września 2020r.

IX.

Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu
ofertowym.

X.

Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym,
zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

XI.

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

XII.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie
wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji bez wyboru żadnej z ofert.

XIII.

Zmiana umowy: umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona,
jeśli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie
dodatkowych prac lub uzyskanie niezbędnych zezwoleń lub warunków, w tym w
szczególności wynikających z ograniczeń związanych z panującą pandemią wirusa
COVID 19, na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w
chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany spowodowałoby znaczne zwiększenie
kosztów dla beneficjenta.

