ZAPYTANIE

Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

OFERTOWE

WERAFIL FHUP Pokorowski Krzysztof
8781143105
Ciechocin 107, 87-408 Ciechocin
3/FWI/C19/2020/204

Informacje , które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego wózka widłowego posiadającego poniższą
specyfikację:
- silnik ze spalinowym napędem Diesel lub LPG min. 36 KW
- udźwig na max. wysokość 3m min. 3500 kg i więcej, odległość od środka ładunku 500 mm
- przesuw boczny wideł, wysokość podnoszenia min. 3000 mm
- ogumienie tylnie/przednie podwójne pneumatyczne
- kabina operatora z ogrzewaniem
- widły L-1200 mm
- odbiór UDT
- gwarancja min. 36 m-cy lub 3000 mth
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Oferta powinna zawierać:
a) Nazwę oferenta i jego adres oraz pełne dane, tj. NIP, REGON
b) Oferowaną cenę należy przedstawić w kwocie netto, podatku VAT, kwocie brutto
c) Termin realizacji dostawy

3. Kryteria oceny oferty
Podstawowym kryterium wyboru niniejszego zapytania jest cena netto
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Cena netto – 100%
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnianie danego kryterium oceny oferty
Sprzedawca, który zaproponuje najniższą cenę netto- 100%
6. Termin składania ofert
Oferta powinna być złożona w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia na stronie
www.tarr.org.pl
7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: werafil@onet.pl

8. Termin realizacji umowy
Termin realizacji umowy 30 dni od złożenia zamówienia
9. Kontakt w sprawie składania ofert
tel. kom. 508 320 262 lub adres mail werafil@onet.pl
Ze składanych 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 dotyczy
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych
12. Sposób przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

