
Zapytanie ofertowe data 02-10-2019

Krzysztof Olejnik  
Żerniki 8
88-150 Kruszwica
dane identyfikacyjne  zamawiającego

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na :

DESZCZOWNIA SZPULOWA ORAZ KONSOLA DO DESZCZOWNI

a) Opis przedmiotu zamówienia

1. DESZCZOWNIA SZPULOWA

- średnica węża 100-120mm

- długość węża 450-550m

2. KONSOLA DO DESZCZOWNI  

- szerokość nawadniania 65-80M 

b) Warunki udziału w postępowaniu

Brak dodatkowych warunków udziału w postępowaniu

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

CENA - 100% 

d) Opis sposobu przyznawania punktacji

Najtańsza oferta - 3 pkt
Oferta z drugą najniższą ceną - 2  pkt
Oferta z trzecią najniższą ceną - 1 pkt
Kolejne oferty - 0 pkt

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia 

Wykluczone  z postępowania zostaną oferty złożone przez podmioty powiązane kapitałowo lub
osobowo z zamawiąjącym 

f) Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 09-10-2019



g) Termin realizacji zamówienia 

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu 

do 30-10-2019

h) Ofertę należy złożyć w 

Krzysztof Olejnik, Żerniki 8, 88-150 Kruszwica  (siedziba zamawiającego)
i)  Akceptowalne  formy składania  ofert1  -  osobiście  w formie  pisemnej  lub  za  pośrednictwem
Poczty  Polskiej  (liczy  się  data  stempla  pocztowego) (złożone  w  inne  formie  powoduje
wykluczenie oferty z dalszego postępowania)

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres)

-  opis  nawiązujący do  parametrów wyszczególnionych  w zapytaniu  ofertowym2 (opis  przedmiotu
zamówienia)

- wartość netto/brutto, wartość podatku VAT

- termin realizacji zamówienia 

- termin ważności oferty

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np.
zostać  opatrzone  pieczęcią  imienną/nagłówkową,  zostać  sporządzone  na  papierze  firmowym itp.).
Oferty  muszą  również  zawierać  datę  sporządzenia  dokumentu  oraz  podpis  oferenta  lub  osoby
uprawnionej do występowania w jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające
uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę).
Za datę sporządzenia dokumentu - uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

Przedkładane oferty musza odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta
zawierała  inne  dodatkowe  informacje  np.  warunki  płatności,  możliwe  do  uzyskania  upusty,
wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp. 

k) Dopuszczalne/niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych

1 Oferty mogą zostać przesłane faksem, listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone 
osobiście u wystawcy zapytania ofertowego. Dowodem przekazania oferty może być pokwitowanie 
odbioru oferty. 

2 Należy podać możliwie pełną specyfikację przedmiotu zamówienia, w oparciu o informacje zawarte 
w instrukcji wypełniania wniosku. W zapytaniu należy wyszczególnić wszystkie przedmioty 
zamówienia wraz z podaniem szczegółowej specyfikacji technicznej planowanych do kupienia usług i 
towarów/dostaw. Zapytanie ofertowe powinno zawierać opis wszystkich wymaganych cech 
przedmiotu zamówienia, w szczególności: przeznaczenie i funkcje jakie ma spełniać usługa/dostawa, 
dodatkowe wyposażenie, warunki dostawy, niestandardowe wykończenie. 


