ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa

Salon Kosmetyczny Prowansja Magdalena Bosiak

NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

511 025 29 75
ul. Migdałowa 6, 87- 100 Toruń
5/FWI-C19/2021/171/UPG/1342

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu Bloomea bazującego na technologii „Trio
M.M.L” służącego do zabiegów: liftingująchych, nawilżających, dotleniających oraz
redukujących blizny, bruzdy czy rozstępy.
O technologii Trio M.M.L mówi się również w kontekście modelingu skóry.
Modeling skóry za pomocą urządzenia Bloomea to zabieg bazujący na trzecg
podstawowych działaniach ukrytych pod srótem technologii Trio M.M.L
Lub równoważne.

VI. WARUNKI GWARANCJI I EKSPLOATACJI
1. Gwarancja mechaniczna Minimum 6 miesiące (do ustalenia)

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
- Wymagania co do Wykonawcy
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Zamawiający nie stawia w przedmiotowym zakresie szczegółowych wymagań. Ocena
spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie owiadczenia
Wnioskodawcy.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej w
zapytaniu ofertowym, jeżeli ustawy lub inne akty prawne nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie stawia w przedmiotowym zakresie
szczegółowych wymagań. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie
dokonana na podstawie oświadczenia.
2. Posiada doświadczenie w realizacji dostaw i usług będących przedmiotem zamówienia.
Zamawiający nie stawia w tym przedmiotowym zakresie szczegółowych wymagań. Jest
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

3. Kryteria oceny oferty
Podstawowym kryterium oceny będzie :
- cena brutto

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Cena brutto – 100%

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Sprzedawca który zaproponuje najniższa cenę brutto – 100%

6. Termin składania ofert
Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część zapytania ofertowego
powinnabyć złożona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl.
7. Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na stronie www.tarr.org.pl, strona projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego, zakładka
„Zamówienia Grantobiorców”

8. Termin realizacji umowy
Do dnia 26.09.2021r
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Magdalena Bosiak Tel. 512 270 893, skprowansja@gmail.com

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 .
Zmiany umowy mogą dotyczyć: terminów realizacji zamówienia

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
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 27.01.2021

Miejscowość, dn ............................. r.

Dostawca:
(pieczęć/dane)
NIP
REGON...........................................................

DO:
Wasz Styl Catering
Ul. Bydgoskich Olimpijczyków 7;
85-796 Bydgoszcz
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2021roku, przedmiot zamówienia - dostawa samochodu
dostawczego do 3,5 t w zabudowie furgon - 1 szt. dot. realizacji Umowy o powierzenie grantu nr:
1/FWI- C19/2020/ 781/UPG/225 składam ofertę następującej treści:

DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DO 3,5T W ZABUDOWIE FURGON - 1 szt.
Oferuję dostawę zgodnie z wymaganiami stawianymi w zapytaniu ofertowym według następującej kwoty
łącznej:
CENA NETTO: ………………………………………zł (słownie netto.................................................................................................. )
podatek VAT ...................................................... zł
Cena brutto ……………………………………………..zł (słownie brutto ........................................................................................... )
MARKA I MODEL: ………………………………………………………………………………………………………

L ……. ./ H ……..

ROCZNIK: …………………………………………..; PRZEBIEG: ………………………………………km; SILNIK: …………………………………
WYPOSAŻENIE: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
GWARANCJA - liczba miesięcy - ............................................................
1.

2.

3.
4.

Oświadczam, że łączny okres realizacji dostawy będzie zgodny ze wskazanym terminem w zapytaniu
ofertowym. Ostateczne terminy realizacji dostawy zostaną ustalone w wyniku uzgodnień między Stronami
umowy.
Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie wnoszę
zastrzeżeń i deklaruję 30 dni związania ofertą licząc od daty upływu terminu składania ofert. Oświadczamy,
że zaoferowany przedmiot umowy posiada parametry techniczne wskazane w zapytaniu i odpowiada
stosownym normom i standardom.
W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy według wzoru przedstawionego
przez Zamawiającego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym:
a.
b.

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 .
Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku powiązań osobowych i kapitałowych zamówienia Załącznik nr 2.

podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego z dnia 27.01.2021
OŚWIADCZENIE
Dostawca:
(pieczęć/dane)

Miejscowość, dnia........................................ r.

NIP..........................................................
REGON .........................................................

Oświadczenie o spełnieniu warunków oraz o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2021roku, przedmiot zamówienia - - dostawa samochodu
dostawczego do 3,5 t w zabudowie furgon - 1 szt. dot. realizacji Umowy o powierzenie grantu nr:
1/FWI- C19/2020/ 781/UPG/225
oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, aDostawcą,
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) 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.
Jednocześnie oświadczamy, że:
1.

akceptujemy bez zastrzeżeń warunki zawarte w zapytaniu ofertowym,

2.

zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym (art. 233 KK)

podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy

