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

Pałuckie Centrum Szkoleniowe Bartosz
Pochylski
562-165-23-16
Podgórzyn 78, 88-400 Żnin
3/FWI-C19/2020/5/UPG/886

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Ciągnik ogrodniczy, kompaktowy z osprzętem,
Moc minimum 25km, ilość cylindrów 3, silnik diesel, napęd 4x4, WOM tylny, min. jedna para
wyjść hydraulicznych, wspomaganie kierownicy, komplet zaczepów z śrubą rzymską lub
równoważne
agregat uprawowo-siewny z wałkiem WOM, szerokość robocza min. 105cm lub równoważne
rębak z wałkiem WOM– średnica podawanego materiału min. 10cm lub równoważne
ładowacz czołowy trzysekcyjny z łyżką i widłami do palet – udźwig min. 250kg lub
równoważne
kosiarka pielęgnacyjna/bijakowa z wałkiem WOM, szerokość min. 120cm lub równoważne

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
1. Oferta powinna zawierać:
a) Nazwę oferenta i jego adres oraz pełne dane, tj. NIP, REGON,
b) Oferowaną cenę za wykonanie zadania inwestycyjnego. Oferowaną cenę należy

przedstawić w kwocie netto, podatku VAT, kwocie brutto.
c) Termin realizacji zadania z ujęciem terminu realizacji dostawy, przy uwzględnieniu
wymagań zamawiającego.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składnia
ofert
3. Otwarcia ofert dokona zamawiający
4. Spośród złożonych ofert zamawiający wytypuje oferentów do prowadzenia z nimi
dalszych negocjacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a) zamknięcia postępowania na każdym etapie, bez dokonywanego wyboru
b) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
3. Kryteria oceny oferty

Najważniejszym kryterium wyboru oferty będzie cena netto, wielkość oferowane
mocy nominalne powyżej minimalnej oczekiwanej, zaawansowanie
technologiczne, warunki gwarancji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przy
jednoczesnym spełnieniu całokształtu warunków określonych
w zapytaniu.
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Cena 50%
Moc 20%
Zaawansowanie technologiczne 15%
Warunki gwarancji 10%
Serwis 5%

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Skala od 1-10, 1 najniższa ocena, 10- najwyższa, średnia ważona według wagi kryteriów

6. Termin składania ofert
Ofertę należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2021 roku do godziny 14:00
7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy przesłać na jego adres zamawiającego pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PCS
Bartosz Pochylski ciągnik z osprzętem” lub drogą elektroniczną na adres email :
bartek.pochylski@o2.pl

Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami

8. Termin realizacji umowy
w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Adres e-mail: bartek.pochylski@o2.pl
Tel. 601 400 864
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
Tak, jest możliwe składanie ofert częściowych i będą one rozpatrywane

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
Nie dotyczy

