
ZAPYTANIE OFERTOWE 

  Data 

Dane identyfikacyjne zamawiającego 
        

Nazwa i adres oferenta 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

a)Opis przedmiotu zamówienia 

b)Warunki udziału w postępowaniu 

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

d)Opis sposobu przyznawania punktacji 

14.03.2017

Mikołaj Marczak 
Białężyn 23 A 

62-095 Murowana Goślina 

Dostawę mulczera

Mulczer , szerokość robocza 1,55 m, możliwość zawieszenia na tył- przód ciągnika
   

W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie potencjalni dostawcy prowadzący 
działalność gospodarczą (wpis do CEIDG lub KRS)

1. Cena netto 80 %

2. Długość gwarancji 20 %



e)Informacja na temat zakresu wykluczenia/odrzucenia 

f)Termin składania ofert 

g)Termin realizacji zamówienia 

W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę oferty 
według następującego wzoru: 

C = (Cn/Cb) x 80     

gdzie: Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, Cb – cena oferty badanej  
G = (Gb/Gn) x 20 
Gdzie: Gb- długość gwarancji oferty oferty badanej, Gn- najdłuższy okres gwarancji 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska sumaryczną (C+G) 
najwyższą liczbę punktów. 

W przypadku gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, zwycięży oferta z niższą ceną.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 
1) jej treść 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 

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub 
osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej,  
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

Dzień Miesiąc Rok

Termin składania ofert upływa w dniu 28 03 2017



h)Ofertę należy złożyć w:  

− w siedzibie zamawiającego: Białężyn 23 A, 62-095 Murowana Goślina. 

i)Akceptowalne formy składania ofert:  

− listownie, pocztą kurierską lub osobiście u wystawcy  zapytania ofertowego 

j)Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

− dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), 
− opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis 

przedmiotu zamówienia), 
− wartość oferty netto, 
− wartość oferty brutto, 
− długość gwarancji 
− termin realizacji zamówienia, 
− termin ważności oferty. 

Oferta musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta 
zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, 
wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia 

k)Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 

  
………………………………….…………………. 

   czytelny podpis Beneficjenta 

Dzień Miesiąc Rok

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin 
realizacji zamówienia upływa w dniu

31 10 2017


