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

KRISUS KRZYSZTOF WARMBIER
8792338580
87-134 SKŁUDZEWO 7
5/FWI-C19/2021/1433

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następujących maszyn:
Część 1.
Ładowacz czołowy z łyżką 4W1 lub równoważny (1 szt.) - nowy, rozdzielacz III-sekcyjny,
sterowanie za pomocą Joysticka, łyżka 4 w 1 – 125 cm, szybkozłącze, zdejmowalny.
Część 2.
Kosiarka bijakowa EFGC105 lub równoważna (1 szt.) - nowa, min. szerokość robocza –
100 cm, min. szerokość całkowita - 110cm, minimalna moc ciągnika - 10 KM, zalecana
moc max 18 KM.
Część 3.
Glebogryzarka TL135 lub równoważna (1 szt.) - nowa, min. szerokość robocza: 1200 mm,
min. głębokość pracy: 70 mm, min. ilość noży: 20 szt, minimalna moc ciągnika: 18 KM.
Część 4.
Traktor ogrodowy do precyzyjnego cięcia RT5097C lub równoważny (1 szt.) - nowy, min.
szerokość kosza – 90 cm, min. pojemność kosza na trawę – 200 l, minimalna moc
traktora: 10 KM.
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 wyłącznie Wykonawcy, którzy:
- znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować
Zamówienie,
- posiadają wiedzę do prawidłowego wykonania zamówienia,
- wyrażają wolę zawarcia z Zamawiającym umowy,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
3. Kryteria oceny oferty
Jedynym kryterium oceny jest cenna netto każdego urządzenia/maszyny.
Cena ofertowa netto musi być wyrażona w PLN z podziałem na poszczególne
części/maszyny.

Zamawiający w przypadku ofert całościowych zastrzega sobie prawo wyboru
maszyny/maszyn najbardziej zbliżonej/-cych kryterium oceny oferty.
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Kryterium oceny:
Cena netto maszyny – max 100 pkt.
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
W przypadku złożenia ofert całościowych, ocenie podlega każdy produkt osobno.
Zamawiający dokona oceny na podstawie osiągniętej liczny punktów, wg poniższego
wzoru:
Pc = (C min/C rozp) x 100 pkt.
Pc - liczba przyznanych punktów
C min – najniższa cena netto
C rozp – rozpatrywana cena netto
6. Termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zamówienia na stronie
https://www.tarr.org.pl/project/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19
zakładka „Zamówienia Grantobiorców”.
7. Miejsce i sposób składania ofert
Oferta w formie skanu podpisana przez osobę upoważnioną proszę przesłać na adres
korespondencyjny:
rafal.warmbier@gmail.com
Oferty należy złożyć na udostępnionym formularzu ofertowym – Załącznik nr 1, do
oferty należy dołączyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz
o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2
8. Termin realizacji umowy
Do 30.09.2021 r.
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Rafał Warmbier
e-mail: rafal.warmbier@gmail.com
tel. 608 712 893
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
Przewiduje się możliwość zmiany warunków zawartej umowy w zakresie terminu,
warunków dostawy, warunków płatności w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz
okoliczności, których Zamawiający/Wykonawca, działając z należytą starannością, nie
mógł przewidzieć.
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:
Część 1. Ładowacz czołowy z łyżką 4W1 lub równoważny.
Część 2. Kosiarka bijakowa EFGC105 lub równoważna.
Część 3. Glebogryzarka TL135 lub równoważna.
Część 4. Traktor ogrodowy do precyzyjnego cięcia RT5097C lub równoważny.

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
Oferty należy złożyć na udostępnionym formularzu ofertowym – Załącznik nr 1, do
oferty należy dołączyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz
o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2

Skłudzewo, 25.08.2021 r. …………………………………………………………………….

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Dostawca:
……………………………………………………………………………………………………………………………….………….……
(pełna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………..….………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
NIP:
………………………………………………………………………................................................................................
tel., fax, adres e-mail:
....................................................................................................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie składamy niniejszą ofertę.
1. Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem zawartym
w ogłoszeniu w zakresie:
Nr części przedmiotu
dostawy

Cena netto
Ilość
w PLN

Stawka podatku od
towarów i usług
(VAT)

Część 1

1

……%

Część 2

1

……%

Część 3

1

……%

Część 4

1

……%

2. Termin realizacji dostawy dla części:
- Część 1 –
- Część 2 –
- Część 3 –
- Część 4 –

3. Warunki gwarancji:

4. Płatność: Dostawca akceptuje warunki płatności, tj. 30 dni od daty dostawy oraz przedłożenia
prawidłowo wypełnionej faktury wraz z uzyskanym bezusterkowym protokołem odbioru
sprzętu/maszyny

………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………
(pieczęć firmowa Dostawcy)

……………………………………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Dostawcy)

Załącznik nr 2

1. Oświadczam, iż:
między mną a Zamawiającym nie występują jakiekolwiek powiązania świadczące o istnieniu
konfliktu
interesów mówiących o powiązaniach osobowych lub kapitałowych.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
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.
2. Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego

....................................
miejscowość, data

..........................................................
podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Dostawcy

