ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

No Limit Travel & Marideo s.c.
9532614109
ul. Czerska 8, 86-005 Białe Błota
5/FWI-C19/2021/1094

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przyczepa Kempingowa:
- jednoosiowa,
- nowa,
- minimum 4-osobowa,
- o dopuszczalnej masie całkowitej do 1500 kg.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Realizacja zamówienia: Termin dostarczenia przyczepy do 30.04.2021
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert, nie będą
rozpatrywane.
Oferty należy składać tylko mailowo na adres podany w zapytaniu, oferta musi być
podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji
Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego uzupełnienia w ciągu 3 dni kalendarzowych od
zgłoszenia informacji od Zamawiającego. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień / uzupełnień,
Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.
Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana, nie przysługują żadne roszczenia wobec
zamawiającego.
Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w zapytaniu na powyższych zasadach.
3. Kryteria oceny oferty
1. Cena
2. Warunki techniczne
3. Termin dostawy
4. Dopuszczalna waga całkowita (DMC)

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
1. Cena – 50 pkt.
2. Warunki techniczne - 30 pkt.
4. Termin dostawy – 10 pkt.
3. Dopuszczalna waga całkowita (DMC) – 10 pkt.
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Zamówienie zostanie przyznane przedmiotowi, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.
6. Termin składania ofert
14 marca 2021 roku.
7. Miejsce i sposób składania ofert
Mailowo na adres: biuro@nolimit-travel.pl
8. Termin realizacji umowy
30.04.2021
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Michał Stachowiak: biuro@nolimit-travel.pl, tel. 509684222
Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je
przewidział:
10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
Dopuszcza się wprowadzenie zmian w umowie, jeżeli tak postanowią Strony.
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Dopuszcza się przedstawienie ofert wariantowych, spełniających warunki, w których
wariantem będzie rodzaj przyczepy, jej układ i rodzaj wyposażenia.

