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ZAPYTANIE OFERTOWE
I Nazwa przedsieblorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

LM1 Ida Kuligowska
9531934645
Pałczyn 22a 86-060 Nowa Wieś Wielka
3LFWI-C19L2020L52LUPGL936

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym :
1.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
Nowego lub używanego urządze ni a do modelowania sylwetki Endermologia LPG lub
równoważny:

1. częstotliwość: od 1 do 16 Hz
2. ciśnienie: 690 mbar
3. wydajność: 20m3Lh
4. poziom h ałasu : 56 dB
5. charakterystyka elektryczna: 230V L50 Hz L650 W
6. kolorowy ekran dotykowy 10"
7. t ryb oszczędzania energii
8. system audio
9. port USB
10. w aga i wymiary: Cellu MG™ Integra!: 76kg., dł. 78 x szer. 68 x wys. 166 cm
11. stan techniczny minimum bardzo dobry, bez dodatkowych nakładów finansowych,
gotowe do pracy
12. producent: Francja

Nowy FOTEL MASUJĄCY PRO-WELLNESS PW 720 lub równoważny:
1. Drive Nawigator
2. 22 programy automatyczne dedykowane
3. Innowacyjny masa ż 30 kolan z grzaniem
4. Pozycja Zero Gravity
5. Masaże powietrzne całego ciała
6. Wbudowane głośni ki z mo d ułem Bl uetoot h
7. Waga: 125kg
8. Wymiary w pozycji siedzacei: ok. Szer.79cm x Wys.123cm x Gł.155cm
9. Wymiary w pozycii rozłożonej: ok. Szer.79cm x Wys.96cm x Gł.198cm
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Schemat QrzeznaczonY: jest dla Qrzedsi~biorców dotkni~tvch skutkami COVID-19
udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnian ia,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe

2. Warunki

Posiada doświadczenie w realizacji dostaw i usług b~diCYCh (łrzedmiotem zamówienia.
Zamawiai!ICY nie stawia w tvm ~rzedmiotowvm zakresie szczegółowvch wvmagań. Jest w svtuacji
ekonomicznej i finansowej ZaRewniajicej naleźvte wvkonanie zamówienia.

3. Kryteria oceny oferty
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OfertY: zostan 9 ocenione Qrzez Zamawiajgcego w ot;1arciu o nast~QUjgce krvteria i ich
znaczenie:
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Maks~malna ilość
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otrzvmać oferta

1

Cena {C}

40%

40 gunktów
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Okres Gwarancji {Gł

10%

10 t;1unktów
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Termin realizacji zamówienia

10%

10 Qunktów

40%

4012unktów
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Znaczenie Qrocentowe

Stan TechnicznY: {Sł
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4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
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kryteriów oceny oferty
Ofertlt'. zostani ocenione Rrzez Zamawiaiicego w oRarciu o nast~Rui1ce krvteria i ich
znaczenie (WAGI):
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--Znaczenie Rrocentowe
krvterium

Maksymalna ilość
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Kryterium
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1

Cena {C}

40%

40 QUnktów
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Okres Gwarancji {Gł

10%

10 Qunktów

J

Termin realizacji

10%

10 gunktów
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zamówienia {Tl

RUnktów jakie może
otrzymać oferta
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Stan Techniczny (Sl
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40%

I

40 Qunktów

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
1) Zasadll ocenll kMerium 11Cena" {C).

w

do

erzlleadku krvterium Cena" oferta otrzyma zaokrgglon!ł

8
Pk(C)= Cmin x40
dwóch
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eo
erzecinku
ilość eunktów wynikajgc!ł z
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działania:

gdzie:
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·-Ilość Qunktów jakie otrz~ma oferta 111<" za krvterium „Cena''
Najniższa cena s12ośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cena oferty 11 k"

2) Zasadll oceny krvterium 110kres Gwarancji" (G}.
Zamawlajgcy erzllzna w ktyterium „okres Gwarancji" Qunktacj~ na oodstawie
zadeklarowanego w Formularzu ofertowvm okresu gwarancji dla (łrzedmiotu zamówieniai
QrZll CZllm mlnimalnll wvmagany okres gwarancji wvnosi 1 miesigc. Punktacja zostanie
Qrzyznana w nast~eujgcll seosób:
a) 1 miesigc - o ekt.
b} 3 miesijce- 5 ekt.
c} 6 miesi~Cll - 10 ekt.
Yl{_grzllQadku nieweisania w Formularzu Ofertowym żadnego okresu gwarancji
ZamawiajjC)l RrZ)!jmuje, że Wykonawca deklaruje minimalny ~magany okres
gwaranc~jn~, tj. 1 miesi!IC,
3) Zasad)! oceny krvterium „Termin realizacji zamówienia" (T}.
Zamawiaj!ICll Qrzvzna w krvterium 11Termin realizacji zamówienia" Qunktacj~ na Qodstawie
zadeklarowanego w Formularzu oferto~m terminu realizacji dla erzedmlotu
zamówienia. Punktacja zostanie R~Znana w nast!:RUilłCY seosób:
a} Dostawa eo dniu 25 Maj 2021r. - O ekt.
b} Dostawa eomi~dzy 25 Maj 2021- os Mal 2021-5 Qkt.
c} Dostawa Qrzed OS Maj 2021r. - 10 Qkt.
4) Zasad)l ocen)! krvterium 11Stan Techniczni' (S}.
Zamawiajgc)! erz~na w krvterium 11Stan Techniczni' eunktacj~ na eodstawie
zadeklarowanego w Formularzu ofertow:tm stanu technicznego dla erzedmiotu
zamówienia, erzy tzllm minimalnll stan technicznll wvmagany to udobrv". Punktacja
zostanie erzyznana w nast~QUilłCll sQosób:
a} stan bardzo dobty - 10 Qkt.
b} stan ldealn)!- 40 Qkt.
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Jeżeli nie można Wj'.brać najkorzystniejszei oferti'. z uwagi na to 1 że dwie lub wigcej ofert

Rrzedstawiajg ten sam bilans ceni'. i inn)lch krvteriów oceni'., Zamawiaj9~ wvbierze seośród tvch
ofert ofert!: z najleesz9 cen 9 i najleeszym stanem technicznj'.m tj stan idealnyt a jeżeli zostałv
złożone ofert}'. o tej samej cenie i tym samym stanie technicznym Zamawiaj 9cy wezwie
Wykonawców, którzi'. złożi'.11 t e ofertv1 do złożenia w terminie określonj'.m Rrzez Zamawiaj9cego
ofert dodatkow)lch. W)lkonawc:v stawiaj9c ofert){ dodatkowe nie mog9 zaoferować cen wvższych
niż zaoferowane w złożon)lch ofertach.
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wllkonawcy, którego oferta uzj'.ska najwvższ9
liczbg eunktów stanowi9ci) sum~ ocen w krvterium uCena"1 krvterium 110kres Gwarancji",
krvterium 11Termin realizacji zamówienia'\ krvterium 11Stan Techniczni',

6. Termin

składania

Oferta eowlnna

ofert

być złożona

do 28.04.2021 do godziny 15:00.

7. Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofert~ naleź}'. seorz 9 dzić w formie eisemnej do niniejszego zaevtania ofertowego. Do
formularza ofertowgo nal eży dołgCZj'.Ć:
- eełnomocnictwo do eodeisania oferty lub notarialnie eoświadczong koQi~ eełnomoctwajeśli doti'.CZJ'..

2. Oferta eowinna być czvtelna i SROrz9dzona w i~zj'.ku eolskim.

3. Ofertv należy erzesłać eoczti elektroniczni na adres: lmlkuligowska@gmail.com
4. Oferta Qowinna być złożona do 28.04.2021 do godzin}'. 15:00.
5. Ofertv1 które wełvn 9 RO tym terminie nie zostan 9 rozeatrzone.
6. W erzyeadku1 gdy Oferent złoiv ofert~ niekomRletn!ł zostaje ona automatvcznie odrzucona.
8. Termin realizacji umowy

I

25 Maj 2021 r
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Ida Kuligowska

lm1 kuligowska@gmail.~om
tel. 694270251

Ze składania ofert wykluczone
z zam awiającym.

są

osoby i podmioty

powiąza ne

osobowo i

kapitałowo

Informacje, kt óre powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je
przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku ~rzepro~~dzonego postępowania
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany tak1eJ umowy
-zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego Postępowania bez
9

0
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podania uzasadnienia
-zmian~ umowv mog!ł dotvczvć :-terminów realizacji zadania

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
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Zamawiaj~c)t'. dopuszcza składanie ofert CZ!:Ścio~ch

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

I Zamawiajjc~ nie do~uszcza składania ofert wariantowvch

