ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

PERZANOWSKI KRZYSZTOF FIRMA USŁUGOWO
HANDLOWA AUTO-SERWIS
8921047495
87-500 RYPIN ul.DOJAZDOWA 9
3/FWI-C19/2020/590/UPG/1150

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń ;
1. urządzenie do geometrii kół 3D mobilny lub równoważny
Specyfikacja urządzenia
-regulowana wysokość kamer do pracy z podnośnikiem
-mobilny na wózku lub równoważny
-zakres mierzonych obręczy 10''-25''
-posiada certyfikat ITS
-baza danych w języku polskim
2. PODNOŚNIK DIAGNOSTYCZNY 4-KOLUMNOWY POD GEOMERIĘ 3D
Specyfikacja urządzenia;
-udzwig 4 tony lub równoważny
-wbudowany podnośnik podprogowy nożycowy lub równoważny
-certyfikat CE
-dokumentacje do UDT
-dostawa plus montaż
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy
czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
W ubieganiu o udziale zamówienia mogą brać udział podmioty spełniające warunki;
1 . znajdują się w sytuacji pozwalającej na zrealizowanie zamówienia
2 . gwarantują prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia3.
3. Kryteria oceny oferty
- Cena netto z uwzględnieniem dostawy + montaż w PLN
- termin realizacji zamówienia
- certyfikat ITS [geometria 3D] - podnośnik dokumentacje do UDT
- okres gwarancji

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
- Cena netto z uwzględnieniem dostawy +montaż od 0 do 50 pkt.
- termin realizacji zamówienia od 0do 20pkt.
- certyfikat ITS [geometria 3D] - podnośnik dokumentacje do UDT od 0 do 20 pkt.
- okres gwarancji od 0 do 10 pkt.

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Kryterium oceny będzie uzależnione od ;
- niskiej ceny ,która musi zawierać wszystkie koszty jakie ma ponieść zamawiający [waluta PLN]
- certyfikat ITS w przypadku geometrii 3D
-dokumentacji do UDT w przypadku podnośnika

Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej zakres nie odpowiada treści zapytania ofertowego, to jest:
⎯zostanie złożona po terminie; ⎯ zostanie złożona przez podmiot podlegający wykluczeniu;
⎯ oferta nie spełnia wymagań minimalnej specyfikacji technicznej przedmiotów zamówienia
⎯
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
⎯ jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa;
⎯ jest niekompletna (np. brak wymaganych i prawidłowo przygotowanych formalnie załączników,
brak prawidłowo złożonych podpisów na załącznikach/ofercie).

6. Termin składania ofert
7 dni od dnia ukazania zapytania -E-mail. www.tarr.org.pl.

7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć drogą mejlową na adres autoserwis123@wp.pl w terminie 7 dni od ukazania
ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl.
1 oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
2 oferta winna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu
3 wszystkie koszty związane z przygotowanie ofert ponosi oferent
4 w toku ocen ofert zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień
5 oferty mogą być składane na poszczególne urządzenia osobno
8. Termin realizacji umowy
Umowę należy zrealizować do 19-06-2021 Dopuszcza się pewne korekty terminu dostaw ze
względu opóźnień w wyniku COVID 19Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu
realizacji zamówienia, po uprzednim złożeniu wniosku o przedłużenie terminu przez wybranego
Dostawcę lub na wniosek Zamawiającego. Zmiana terminu dostarczenia zamówienia skutkować
będzie sporządzeniem aneksu do umowy z wybranym Dostawcą.
9. Kontakt w sprawie składania ofert

Telefon kontaktowy 602723494 lub na adres autoserwis123@wp.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
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia następujących zmian do umowy,
w okolicznościach określonych poniżej:
1 .zmiana terminu płatności – w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego,
z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji odstąpienia jednostki przekazującej
dofinansowanie od dofinansowania projektu.
2 zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – w przypadku: zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy lub wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści
umowy.
3 zamawiający unieważnia o udziale zamówień jeżeli;
a. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę ,którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia
b. z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec zamawiającego
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
Nie dotyczy

