
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa DANBUD DANIEL WESOŁOWSKI 

NIP 8911268390 

Adres siedziby 87-700 Stawki ul.Piaskowa 12 

Nr wniosku o powierzenie grantu 3/FWI/-C19/2020/250 

 

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego 
Koparki zgodnie z zamieszczoną poniżej specyfikacją : 
 
1.KOPARKA NEW HOLLAND LB 115 B 4PS  joystik Klimatyzacja 

– rok produkcji 2011 
– marka New Holland   
– model LB 115 B 4PS joystik Klimatyzacja 
– moc użytkowa 112 hp 
– głębokość robocza 6 mm 
– sterowanie  na Joystki 

 
 
lub równoważne 
 

 
 
 

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

1  Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji dostaw Koparek 
2.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finasowej pozwalającej na relizację zamówienia 
 
 

 
 
 
 

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 spełnienie 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 na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego .Oferta w formie skanu podpisaną przez osobę upoważnioną proszę przesłać na adres ; 
danbud28@wp.pl. 
 

       8. Termin realizacji umowy 

 
31-03-2021 
 

9. Kontakt w sprawie składania ofert 

 
 Daniel Wesołowski   
danbud28@wp.pl   
numer telefonu 608-858-434 

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 
-zmiany umowy mogą dotyczyć : 
-terminów realizacji zadania 
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11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje 

 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 
 

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 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 
 

 


