
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa mLOFT.Szymon Domeradzki 
NIP 878 178 97 29 
Adres siedziby Jaworze 73, 87-200 Wąbrzeźno 
Nr wniosku o powierzenie grantu 3/FWI-C19/2020/143/UPG/1158 

 

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
Auto dostawcze 3,5t z zabudową typu KONTENER lub PLANDEKA o parametrach nie 
gorszych niż: 

• Rok produkcji od 2014 roku 
• Ładowność do 3,5t 
• Historia pojazdu bezwypadkowa  
• Auto serwisowane w ASO 
• Winda do załadunku towarów na wyposażeniu auta 
• Przebieg nie większy niż 265 000 km 
• Klimatyzacja 

 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, 
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe 
Do udziału zaproszone są osoby spełniające kryterium oceny oferty oraz mogące wystawić 
fakturę VAT lub fakturę VAT marża. 

 
 
 
 

3. Kryteria oceny oferty 
 
Cena netto -40% 
Przebieg pojazdu – 30% 
Stan techniczny i wyposażenie  - 30% 

 
 
 

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny oferty 
 
1% = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów to 100pkt. 

 



 
 

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 
 

S = (C + P + S) / 100% 
S – suma punktów; C – cena netto w %; P – przebieg pojazdu w % S – stan techniczny i 
wyposażenie w %. 
 
 

6. Termin składania ofert 
 
Oferty powinny zostać złożone do maksymalnie 5 dni od opublikowania ogłoszenia na stronie 
www.tarr.org.pl. 
 
        7. Miejsce i sposób składania ofert  
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: sdomeradzki@gmail.com lub telefonicznie 
pod numerem telefonu: 693 107 007 

       8. Termin realizacji umowy 
 
Realizacja do 20 czerwca 2021 roku. 
 

9. Kontakt w sprawie składania ofert 
Szymon Domeradzki 
Tel. 693 107 007 
Email: sdomeradzki@gmail.com 

 

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 

 
 

nie 
 

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



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 
 

 


