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

FIRMA HANDLOWA – EWA ROMANOWSKA
EWA
9561863186
ul. Śliwkowa 12B, 87-123 Brzozówka
5/FWI-C19/2021/11

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) samochodu dostawczego przygotowanego
do pełnienia roli ,,food-trucka’’ (1 sztuka) o parametrach wskazanych poniżej:
Rok produkcji: 2014r. lub nowszy
Zarejestrowany w Polsce: tak
Stan techniczny: sprawny, do jazdy, bez widocznych uszkodzeń, znacznych wycieków i
ukrytych wad
Cena: nie wyższa niż 57.000,00 zł netto
Zamawiający dopuszcza wykonanie oględzin, a Wykonawca zmuszony jest do udostępnienia środka
trwałego w miejscu jego przebywania przed zawarciem umowy kupna/sprzedaży w celu weryfikacji
powyżej wymienionych elementów specyfikacji.
Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia oferty, które będą wymagały dostosowania samochodu
dostawczego do pełnienia roli ,,food-trucka’’.

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

Nie dotyczy

3. Kryteria oceny oferty

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena netto i stan
techniczny pojazdu

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty

Cena netto – 50%
Stan techniczny pojazdu – 50%

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Zamawiający dokona oceny na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów.
1) Cena netto
Punkty kryterium cenny zostaną przyznane według wzoru”
Pc= (C min/C roz) x50
Pc – liczba przyznawanych punktów za kryterium ceny netto
Cmin – cena netto najniższej oferty
C roz – cena netto rozpatrywanej oferty
2) Stan techniczny pojazdu
Punkty za kryterium stan techniczny pojazdu Zamawiający dokona na podstawie zawartych
w formularzu ofertowym informacji oraz po oględzinach w następujący sposób:
Stan techniczny – PS:
Bardzo dobry – 50 pkt
Dobry – 35 pkt
Zadowalający – 20 pkt
Zły – 0 pkt
3) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za
poszczególne kryteria, po ich zsumowaniu według wzoru:
P=Pc + PS
P – liczba punktów
Pc – liczba przyznanych punktów za kryterium ceny netto
Ps – liczba przyznanych punktów za kryterium stan techniczny pojazdu
Maksymalna liczba punktów: 100

6. Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 13 sierpnia 2021r. do godziny 16:00.
7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy:
barewaumk@wp.pl

8. Termin realizacji umowy
Termin realizacji umowy planowany jest do 19 sierpnia 2021r.

9. Kontakt w sprawie składania ofert
Osobą do kontaktu jest Ewa Romanowska
e-mail: barewaumk@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
1) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w zakresie usunięcia
oczywistych omyłek pisarskich lub błędów redakcyjnych oraz w przypadkach, gdy:
- ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu przez
Wykonawcę,
- wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne,
zewnętrze) i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron
umowy; Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się
nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód,
- zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą żadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego
wykonania
2) Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony umowy.
3) Dopuszcza się rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.

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 częściowych.

