
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa MANUFAKTURA LODÓW DAWID 

WOJCIECHOWSKI MARCIN 

WOJCIECHOWSKI S.C. 
NIP 5562768453 

Adres siedziby RYNEK 5/1; 88-100  Inowrocław 

Nr wniosku o powierzenie grantu 3/FWI-C19/2020/502 

 

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
• SAMOCHÓD BUS 

OK 6-9 MIEJSC , DIESEL ROK PRODUKCJI OD 2016 DO 2020 WYPOSAŻENIE: 

ELEKTRYCZNE SZYBY, KLIMATYZACJA, WSPOMAGANIE KIEROWNICY, GNIAZDO 

AUX, GNIAZDO USB, RADIO FABRYCZNE, CENTRALNY ZAMEK, TEMPOMAT, PODUSZKA 

POWIETRZNA PASAŻERA, ESP (STABILIZACJA TORU JAZDY) 

 

„ lub równoważna” maszyna  

W cenie urządzeń zawiera się dostawa do siedziby przedsiębiorstwa. 

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

 
1. Czas realizacji zamówienia:20 maja 2021 r.  

 
 
 

3. Kryteria oceny oferty 

 
Cena netto -60 % 
Przebieg- 20% 
Stan techniczny – 20% 
 

 
 
 

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

 
Cena netto -60 % 
Przebieg- 20% 
Stan techniczny – 20% 



 
 
 

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 
Cena netto -60 % 
Przebieg- 20% 
Stan techniczny – 20% 
 
 
 

6. Termin składania ofert 

 
Oferta powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl. Oferty 
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

        7. Miejsce i sposób składania ofert  

Ofertę w formie skanu podpisaną przez osobę upoważnioną proszę przesłać na adres: 
dawid@manufakturalodow.pl;  
 

       8. Termin realizacji umowy 

14 dni od daty złożenia oferty 
 
 

9. Kontakt w sprawie składania ofert 

 
Dawid Wojciechowski  tel. 883 003 003 dawid@manufakturalodow.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 

 
Nie dotyczy 

 
 

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

 
 
 
Nie dotyczy 
 

http://www.tarr.org.pl/
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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 dotyczy 

 
 

 


