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

Okucia Rymarskie sp. z o.o.
9532766629
Bydgoskich Przemysłowców 29, 85-862
Bydgoszcz
1/FWI-C19/2020/1253/UPG/499

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Linia produkcyjna do produkcji kagańców, na którą składają się:
- Maszyna do cięcia drutu do 3,5 mm – 1 szt.
- Prasa mimośrodowa do 6T – 1 szt.,
- Zgrzewarka punktowa – 1 szt.,
- automat giętarka do drutu o śr do 5 mm z oprzyrządowaniem
(GREFFE) – 1 szt,
Wszystkie maszyny muszą posiadać odpowiednie oprzyrządowanie (‘łapy’) pozwalające na
utworzenie kształtów prowadzących do formowania się gotowego kagańca.
W cenie urządzeń zawiera się dostawa do siedziby przedsiębiorstwa.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Czas realizacji zamówienia: do 28.04.2021r.

3. Kryteria oceny oferty

100% cena

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty

Punktacja od 0 do 100. Waga 100%

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Cena (C): 100% -wartość punktowa kryterium „cena” (max 100 pkt.) wyliczona według wzoru:
najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert
C = ---------------------------------------------------------------x 100 pkt.
cena netto wskazana w badanej ofercie
Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi który utrzyma największa sumę punktów oferty liczoną
według wzoru :
Suma punktów oferty= C

6. Termin składania ofert
Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część zapytania ofertowego powinna
być złożona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl.Oferty złożone
potym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w postaci skanów dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną
do występowania w imieniu Oferenta na adres poczty elektronicznej:
okucia.rymarskie@gmail.com
8. Termin realizacji umowy
Do dnia 28.04.2021

9. Kontakt w sprawie składania ofert
Krzysztof Owsianowskki
okucia.rymarskie@gmail.com ; 796152507
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
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia następujących
zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:

a) zmiana terminu realizacji umowy –w przypadku gdy: niedotrzymanie pierwotnego
terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności
niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk
związanych z działaniem siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne,
działania wojskowe, wystąpienie epidemii, pandemii. Ciężar udowodnienia
wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy.
b) zmiana terminu płatności –w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie
Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji odstąpienia
jednostki przekazującej dofinansowanie dla projektu.
c) Zmiany harmonogramu płatności –w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w
dniu podpisania umowy okoliczności, wpływających na wysokość i termin
częściowych płatności chociaż by takich jak wcześniejsze wyprodukowanie
maszyny.
d) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – w przypadku:
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy.
e) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Zamawiający nie dopuszcza 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
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

