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

Centrum Szkolenia Majer Autoszkoła As Marks
Marcin Janusz
9562076415
Ul. Żwirki i Wigury 28, 87-100 Toruń
5/FWI-C19/2021/932

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Zakup fabrycznie nowego pojazdu osobowego segmentu B wyprodukowanego w 2021r.
przystosowanego do nauki jazdy
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
-

posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji dostaw nowych
pojazdów przystosowanych do nauki jazdy

-

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację
zamówienia

3. Kryteria oceny oferty
Cena brutto- 100%
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
1. Cenę ofertową należy podać w walucie PLN, z dokładnością do dwóch
miejsc poprzecinku.
2. Cena podlegająca ocenie będzie ceną brutto za przedmiot zamówienia.

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Maksymalna ilość punktów do zdobycia-100. Ilość jest wyliczana wg wzoru:
Ilość punktów= ( cena najtańszej ze złożonych ofert/ cena badanej oferty) x 100,

6. Termin składania ofert
Oferta powinna być złożona w ciągu 7 dni od ukazania się ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl
7. Miejsce i sposób składania ofert
Miejscem składania ofert jest siedziba Centrum Szkolenia Majer Autoszkoła As Marks Marcin Janusz
znajdująca się pod adresem ul. Żwirki i Wigury 28, 87-100 Toruń
Oferty należy przesyłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu oferty
do siedziby Zamawiającego) lub e-mailem (skany podpisanych dokumentów, na adres
biuro@asmajer.pl z tytułem maila "Oferta na zakup pojazdu przystosowanego do nauki jazdy" )
8. Termin realizacji umowy
Umowa powinna być zrealizowana do dnia 01-07-2021
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Marcin Marks tel. 781515601 e-mail: marcinmarks@interia.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

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje

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

