Zapytanie ofertowe
Szamocin, data 24.04.2018 r.
Zamawiający:
P.P.H.U Marcin Twaróg
Ul. Margonioska 28,
64-820 Szamocin
NIP 766-125-23-05,
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Zakup i montaż suszarni do drewna

Opis przedmiotu zamówienia
3

1. Ładownośd 27 m tarcicy 25 mm
2. Ściany z aluminium dwustronnie z izolacją wełną mineralną lub PIR gr.100 mm z konstrukcją
szkieletową z profili aluminiowych,
3. Mechanizm ręczny otwierania drzwi przesuwnych dwustronnych,
4. Wentylatory 8 szt. mieszające wyższej wydajności o 30% - 1,1 KW,
5. Nagrzewnice kwasoodporne czterorzędowe 3000 mm 2 szt.,
6. Przeciągarka linowa 2 tony,
7. Rekuperatory aluminiowe – 70±5% skuteczności w fazie suszenia właściwego,
8. Wentylator wyciągowy – 4 KW,
9. Spryskiwacze drobno cząsteczkowe,
10. Dociski tarcicy 24 szt.,
11. Szyny torowiska 80 mm,
12. Wózki załadowcze 2400 x 2500 x 120 mm – 4 szt,

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa kryterium
1.
Cena netto
2.
Wysokośd wymaganej zaliczki po potwierdzeniu zamówienia

Waga

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:
1) Punkty w ramach kryterium nr 1 „Cena netto” będą przyznawane wg następującej formuły:
A n = ( C min/ C r ) x 100 x 80%
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilośd punktów przyznana ofercie

80%
20%

2) Punkty w ramach kryterium nr 2. "Wysokośd wymaganej zaliczki po potwierdzeniu zamówienia "
A n = ( Z min/ Z r ) x 100 x 20%
Z min – cena minimalna w zbiorze
Z r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilośd punktów przyznana ofercie
Najlepszą ofertą jest oferta dostawy, która uzyska najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej
samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów wyżej w rankingu będzie ten, który wskaże niższą
cenę, następnie ten, który wskaże niższą kwotę zaliczki po potwierdzeniu zamówienia.
Wszelkich dodatkowych i szczegółowych informacji udziela:
Marcin Twaróg, telefon: 509-275-670, adres mailowy: trumny@trumny.pl
Termin składania ofert - do 24.05.2018 r.
Ofertę należy złożyd osobiście lub za pomocą poczty/kuriera na adres: P.P.H.U Marcin Twaróg Ul. Margonioska
28, 64-820 Szamocin lub elektronicznie na adres mailowy: trumny@trumny.pl
Złożona oferta powinna zawierad co najmniej:
 dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
 datę sporządzenia oferty,
 opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
 wartośd oferty netto/brutto.
1) Okres realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 28.06.2018 r.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (wydłużenia
okresu realizacji zamówienia). Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą oraz
będą wymagały akceptacji /zmiany terminu realizacji inwestycji przez Instytucję Pośredniczącą.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treśd nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy
danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu
ofertowym lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4
ustawy, lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie
zostanie unieważnione.
Zamawiający dopuszcza możliwośd wprowadzania istotnych zmian postanowieo zawartej umowy z wybranym
Wykonawcą w następujących przypadkach:
1) Nastąpi koniecznośd zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana terminu wykonania
przedmiotu zamówienia musi zostad zaakceptowana przez obie strony umowy i uzyskad akceptację zmiany
terminu realizacji inwestycji przez Instytucję Pośredniczącą.
2) Nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont
bankowych oraz danych identyfikacyjnych;
3) Nastąpi koniecznośd likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
4) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy;
5) Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na
etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani
na wynik postępowania.

