
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa Reindeer Kretschmann Łukasz 

NIP 956-217-07-81 

Adres siedziby Ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław 

Nr wniosku o powierzenie grantu 3/FWI/-C19/2020/390 

 

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego samochodu ciężarowego typu VAN 
posiadającego poniższą specyfikację: 
- silnik benzynowy lub diesel 
- moc co najmniej 80kw 

- pojemność skokowa silnika od 1100cm3 do 1800cm3 

- długość całkowita 4700-4800mm 

- długość przestrzeni ładunkowej (nie wliczając przedłużenia w kabinie) co najmniej 2160mm 

- szerokość przestrzeni ładunkowej co najmniej 1700mm 

- szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami co najmniej 1220mm 

- wersja przedłużona (XL) 
- otwierana komora z części ładunkowej do pasażerskiej dla przewozu długich przedmiotów 
- jeden rząd siedzeń z 3 miejscami 
- centralny zamek 
- 6 uchwytów w podłodze do zabezpieczenia ładunku w przestrzeni ładunkowej 
- drzwi przesuwne pełne z prawej strony 
- drzwi tyle dwuskrzydłowe blaszane 
- klimatyzacja 
- podgrzewane lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie 
- szyny boczne przednie sterowane elektrycznie 
- kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach 
- norma emisji spalin: EURO 6 
 

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

 
 

 
 
 

3. Kryteria oceny oferty 

Podstawowym kryterium wyboru niniejszego zapytania jest cena netto 
 



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

Cena netto – 100% 
 

 
 

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

Sprzedawca, który zaproponuje najniższą cenę netto – 100% 
 

 
 
 

6. Termin składania ofert 

Oferta powinna być złożona w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia na stronie 
www.tarr.org.pl 

 
 

        7. Miejsce i sposób składania ofert  

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: reindeer_kontakt@wp.pl 
 

       8. Termin realizacji umowy 

Nie dotyczy 
 
 

9. Kontakt w sprawie składania ofert 

reindeer_kontakt@wp.pl 
733-738-734 

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 

Nie dotyczy 
 

 

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

Zamawiający nie przewiduje możliwości 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 przewiduje możliwości składania ofert częściowych 
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Załącznik nr 1 – formularz cenowy 

Dane oferenta: 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

(nazwa, adres, NIP bądź odpowiedni 

Numer identyfikacyjny) 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

Na zapytanie ofertowe do wniosku nr 3/FWI/-C19/2020/390 

 

Przedmiot 
zamówienia 

Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość brutto 

Samochód ciężarowy 
typu VAN (1 szt.) 

   

 

 

 

 

………………………….. ……………………………………… 

(miejscowość i data) (podpis osoby uprawnionej) 

  



Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań 

Dane oferenta: 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

(nazwa, adres, NIP bądź odpowiedni 

Numer identyfikacyjny) 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

Składając ofertę na zapytanie ofertowe do wniosku nr 3/FWI/-C19/2020/390 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d. 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. 

 

………………………………………………………..…… 

 data i podpis składającego oświadczenie 


