
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa przedsiębiorstwa Endispec Andrzej Zalewski
NIP 8791370854
Adres siedziby ul. Spółdzielcza 5, Papowo Toruńskie,

87-148 Łysomice
Nr wniosku o powierzenie grantu 1/FWI-C19/2020/249

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:

1. Opis przedmiotu zamówienia

Wszystkie przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Zleceniodawca nie 
przewiduje zakupu sprzętu używanego, ani powystawowego.

LP Przedmiot
Liczba
sztuk

Model / Marka Parametry minimalne

1 traktor 1
S hl RT 5097 (lub

równoważne)

powierzchnia trawnika do 6 tys. m2; moc 11,8 KM;
pojemność zbiornika paliwa 9l; pojemność kosza na

trawę 250l; skrzynia biegów hydrostatyczna; hak
holowniczy; regulacja wysokości koszenia

2
przyczepa

samochodowa
1

Garden Trailer 200
(lub równoważne)

Jednoosiowa; wymiany powierzchni transportowej
200x106 cm; DMC 300-750 kg; plandeka płaska;

zabezpieczenia antykradzieżowe; zdejmowana tylna
burta

3 aerator 1
Faworyt PRO RP40
(lub równoważne)

2 wałki (aerator + wertykulator); silnik OHV;
pojemność 212 cm3; szerokość robocza 40 cm;

pojemność kosza 45l; koła łożyskowe; noże stałe

4 opryskiwacz 1
S hl SG71 (lub
równoważne)

plecakowy; pojemność zbiornika 18l; zintegrowane 3
dozowniki (10 ml, 20 ml, 50 ml); 

5 pilarka 1
S hl MS 311 (lub

równoważne)
Moc 4,2 KM; pojemność 59 cm3; dwusuwowy silnik

2-MIX; pompa olejowa z regulacją wydajności

6 kosa spalinowa 1
S hl FS 55 (lub
równoważne)

Moc 1 KM; pojemność zbiornika paliwa 0,33l, waga
4,9 kg; silnik 2-MIX; uchwyt oburęczny

7 młotowiertarka 1 Milwaukee M18
CH-502C (lub

uchwyt SDS-Plus; maksymalna częstotliwość udaru
4900; 2 akumulatory, pojemność 2.0 + szybka



równoważne) ładowarka; 4 tryby pracy

8 wiertarka kątowa 1
Milwaukee C18

RAD-0 (lub
równoważne)

1-biegowa; napięcie 18V; prędkość bez obciążenia do
1500 obr/min; silnik szczotkowy

9
przenośne

oświetlenie miejsca
pracy

1
Milwaukee L4 HL-

VIS-201 (lub
równoważne)

oświetlenie TRUEVIEW – 600 lm; wiązka światła:
punktowa + szerokokątna

10 piła stołowa 1
Makita MLT100 +
Stół WST03  (lub

równoważne)

moc silnika 1500 W; elektryczny hamulec; prędkość
obrotowa do 4300 obr/min; regulowana wysokość

stołu

11
wózek na skrzynki

narzędziowe
1

Milwaukee HD
Box Trolley (lub
równoważne)

składany; maksymalne obciążenie 80 kg

12
zestaw bitów do

wkrętarek
1

Milwaukee
Shockwave Impact

Duty (lub
równoważne)

zestaw wierteł, nasadek i bitów; 62 szt.

13 akumulator 2
Milwaukee M18

(lub równoważne)
napięcie 18V, pojemność 9.0 Ah

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

Realizacja  zamówienia:  do  14  dni  od  momentu  informacji  o  wyborze  oferty  przez
Zamawiającego.
Ofert, które wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert, nie będą
rozpatrywane. 
Oferty  należy  składać  tylko  mailowo  na  adres  podany  w  zapytaniu,  oferta  musi  być
podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. 
W przypadku wątpliwości związanych z zawartością  oferty, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wezwania  oferenta  do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia  oferty.  W takiej
sytuacji  Oferent  zobowiązany  jest  do  jednokrotnego  uzupełnienia  w  ciągu  5  dni
kalendarzowych  od  zgłoszenia  informacji  od  Zamawiającego.  W  sytuacji  nie  złożenia
wyjaśnień / uzupełnień, Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.
Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana, nie przysługują żadne roszczenia wobec
zamawiającego. 
Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w  zapytaniu na powyższych zasadach.

3. Kryteria oceny oferty



1. Cena (bru o w PLN)
2. Paramatry techniczne

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

1. Cena – 80% = 40 pkt
2. Parametry techniczne - 20 % = 10 pkt

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

1. Oferent podający najniższą cenę (w PLN) otrzyma w tym kryterium najwyższą liczbę punktów. 
Punktacja pozostałych Oferentów w tym kryterium nastąpi wg wzoru: (Cmin/Cof)x40, gdzie Cmin 
– cena w ofercie z najniższą ceną, Cof – cena w danej ofercie.
2. Punktacja za parametry techniczne zostanie przyznana w skali 1-10 pkt.

6. Termin składania ofert

3 marca 2021r. do godz. 16.00

        7. Miejsce i sposób składania ofert 

Mailowo skan podpisanej oferty wraz z dokładną specyfikacją sprzętu na adres: 
andrzej@torunakn.pl

       8. Termin realizacji umowy

8-20.03.2021r.

9. Kontakt w sprawie składania ofert

Joanna Wasieczko
tel. 509 823 297

Ze  składania  ofert  wykluczone  są  osoby  i  podmioty  powiązane  osobowo  i  kapitałowo  
z zamawiającym.

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w   wyniku przeprowadzonego postępowania o  
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Zamawiający dopuści zmianę w realizacji umowy jedynie w uzasadnionych przypadkach, w
tym spowodowanych działaniem siły wyższej. 



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

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części 
zamówienia.

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

Nie ma możliwości składania ofert wariantowych.


