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

MAXIMUS FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
ROBERT SZCZEPAŃSKI
5581206408
ul. Chabrowa 9
85-813 Bydgoszcz
5/FWI-C19/2021/297

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa szorowarki samojezdnej (1 szt.) z wyposażeniem o min.
parametrach:
- Szerokość robocza szczotek szorujących w głowicy: 75 cm,
- Szerokość robocza (z domiataniem)/ odkurzanie: 85 cm,
- Szerokość odsysania do: 940 mm,
- Dwa niezależne zbiorniki na czystą i brudną wodę,
- Pojemność zbiornika czystej wody: 90 l,
- Pojemność zbiornika brudnej wody: 90 l,
- Nacisk szczotki: 20–315 / 28–35 g/cm² / kg,
- Moc znamionowa: 2200 W,
- Silnik trakcji: 600 W,
- Maksymalna waga z akcesoriami: 150 kg,
- Praktyczna wydajność powierzchniowa: 3375 m²/h,
- Teoretyczna wydajność powierzchniowa: 4500 m²/h,
- Urządzenie kompaktowe, maksymalne wymiary (dł. x szer. x wys.): 1450 x 800 x 1200 mm,
- Rodzaj napędu: Zasilanie bateryjne,
- Zużycie wody (max): 2.5 l/min.
Wymagane akcesoria:
- komplet baterii,
- ładowarka,
- głowica szczotkowa,
- belka ssąca,
wraz ze wszystkimi elementami umożliwiającymi ich prawidłowy montaż.
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 i potencjał techniczny niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.
- wyrażają wolę zawarcia z Zamawiającym umowy,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
Powyższe warunki będą weryfikowane na podstawie oświadczeń zawartych w formularzu oferty.
3. Kryteria oceny oferty
Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Kryterium:
Cena - ocenie podlega cena netto w złotych za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia. Cena musi zawierać
wszystkie niezbędne koszty niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia tj. zawierać pełny koszt
ponoszony przez Zamawiającego.

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Jedynym kryterium oceny ofert stanowi cena:
Kryterium:
Cena

Waga:
100 %

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Punkty przyznawane za podane w pkt 3 kryterium będą liczone według następującego wzoru:
Kryterium:
Cena

Wzór:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Punkty uzyskane za postawione kryterium stanowić będą końcową ocenę danej oferty.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwięcej punktów (zaoferuje najniższą
cenę).
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę
wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty lub żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających
informacje podane w ofercie lub załącznikach do oferty.

6. Termin składania ofert
Oferty mogą być składane w terminie do 7 dni od daty publikacji na stronie www.tarr.org.pl.
O dochowaniu terminu składania decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty otrzymane
przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
7. Miejsce i sposób składania ofert
Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
ofertowego. Oferta powinna zostać w pełni wypełniona.
Do oferty Wykonawca musi dołączyć specyfikację techniczną oferowanego urządzenia potwierdzającą
spełnienie wszystkich parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego, określonych
w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.
Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Wykonawcy.
Oferty należy dostarczyć w jednej z następujących form:
1. Skan podpisanej oferty i załączników na adres e-mail robert@maximus-klub.pl przed terminem
określonym w punkcie 6,
2. Listownie bądź osobiście do siedziby Zamawiającego w dni robocze od godz. 6.00 do godz. 21.00
przed terminem określonym w punkcie 6, na adres:
MAXIMUS Firma Handlowo Usługowa Robert Szczepański
ul. Chabrowa 9
85-813 Bydgoszcz
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie
bez podania przyczyny.
8. Termin realizacji umowy
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 2 miesięcy od daty zamówienia.
Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu zamówienia następować będzie w terminie do 30 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Robert Szczepański
tel. 509 499 606
e-mail: robert@maximus-klub.pl
Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającym lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego 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,
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.
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 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 dopuszcza możliwości przedstawiania ofert wariantowych.

