
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa Andrzej Kiszka „Tynk_bud” 

NIP 5591540959 

Adres siedziby Chrystkowo 19a, 86-111 Chrystkowo 

Nr wniosku o powierzenie grantu 3/FWI-C19/2020/529 

 

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem  zamówienia jest zakup: Mini koparka gąsienicowa JCB 8018 CTS z 2011 r.  
 
 

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

 
 

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy spełnią kryteria 
oceny oferty. 
 
 

3. Kryteria oceny oferty 

 
Podstawowym kryterium oceny będzie: 

- 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 

 
Kryterium ceny:zamawiający dokona oceny na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów –
kryterium ceny brutto wyliczonych na wzór : C=(cena brutto najniższej oferty/cena brutto 
rozpatrywanej oferty)x100=ilość punktów. 

 
 
 

6. Termin składania ofert 

 



Oferty należy składać w ciągu 7 dni od ogłoszenia zamówienia na stronie WWW.tarr.org.pl 
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane 
 

        7. Miejsce i sposób składania ofert  

Na adres e-mail: tynk.bud@vp.pl 

       8. Termin realizacji umowy 

 
Termin realizacji umowy 21 dni od daty złożenia oferty 
 

9. Kontakt w sprawie składania ofert 

 
Andrzej Kiszka TYNK-BUD 
Chrystkowo 19 A 
86-111 Chrystkowo 
Tel:695 176 397 

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 unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia. 

 

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 

 
 

 
 

 

http://www.tarr.org.pl/
tel:695

