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

FHU DAWID WOJCIECHOWSKI
5562626871

NIEMOJEWSKICH 2, 88-100 INOWROCŁAW
3/FWI-C19/2020/108

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
MASZYNA UŻYWANA ROTACYJNA DO PRODUKCJI KARTONÓW-UŻYWANA BARDZO PROSTA
I SZYBKA W USTAWIENIU DZIĘKI ZASTOSOWANIU ENKODERA I PANELU
STEROWNICZEGO BEZ UŻYCIA NARZĘDZI (CZAS USTAWIENIA 1-2 MIN) NÓŻ
ODCINAJĄCY W POPRZEK I WZDŁUŻ FORMAT RÓZNY, WIELKOŚĆ KARTONÓW
DO USTAWIENIA
„ lub równoważna” maszyna

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
1. Czas realizacji zamówienia:20 maja 2021 r.

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 powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl. Oferty
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę w formie skanu podpisaną przez osobę upoważnioną proszę przesłać na adres:
dawid@manufakturalodow.pl;

8. Termin realizacji umowy
14 dni od daty złożenia oferty
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Dawid Wojciechowski tel. 883-003-003 dawid@manufakturalodow.pl;

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
Nie dotyczy
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje

Nie dotyczy

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

