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

Firma Aleksandra Wiśniewska
9531934237
ul. Człuchowska 13
1/FWI-C19/2020/13

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Używana ŁADOWARKA TELESKOPOWA o zasięgu min. 13 metrów

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy spełnią kryteria oceny
oferty. Odrzucone zostaną oferty, których cena netto przekroczy założony budżet – maksymalnie
100 000 zł netto.

3. Kryteria oceny oferty
Stan techniczny urządzenia
Zużycie urządzenia - wiek / ilość przepracowanych godzin
Dostępność serwisu na terenie Bydgoszczy
Cena
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Stan techniczny urządzenia – 20%
Zużycie urządzenia - wiek / ilość przepracowanych godzin – 20%
Dostępność serwisu na terenie Bydgoszczy – 10%
Cena – 50%

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Punkty dodatnie (+)
Stan techniczny urządzenia (bardzo dobry – 20, dobry 10, średni – 5, dostateczny 1)
Zużycie urządzenia - wiek / ilość przepracowanych godzin – w stosunku do średniej ilości
innych złożonych ofert (1- 70% średniej – 20 pkt, 71-120% średniej - 10 pkt, 121-200%
średniej - 5 pkt)
Dostępność serwisu na terenie Bydgoszczy – tak – 10 pkt

Punkty dodatnie (+) lub ujemne (-):
Cena – maksymalnie +50 punktów lub - 50 punktów. Za każdy 1% ceny powyżej średniej wartości
ofert – minus 1 punkt (1 punkt ujemny), za każdy punkt poniżej średniej wartości ofert – plus 1
punkt (1 punkt dodatni)

Punkty dodatnie i ujemne sumują się matematycznie (punkty ujemne odejmowane są od
dodatnich), wygrywa oferta z najwyższą liczbą punktów.

6. Termin składania ofert
7 dni.

7. Miejsce i sposób składania ofert
Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres info@bartoszwisniewski.pl

8. Termin realizacji umowy
niezwłocznie

9. Kontakt w sprawie składania ofert
Bartosz Wiśniewski 501 577 405
info@bartoszwisniewski.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
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy
podpisanej z Wykonawcą, m.in. w zakresie terminu dostawy i terminu płatności za

porozumieniem stron. Przedmiot zakupu nie może być wcześniej finansowany ze środków
UE.

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

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
dowolne

