
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa przedsiębiorstwa BOXPOL USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE 
BOGDAN WRÓBLEWSKI

NIP 559-110-97-18
Adres siedziby UL. SPORTOWA 15 A 86-134 GÓRNA GRUPA
Nr wniosku o powierzenie grantu 3/FWI-C19/2020/528

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup poniższych produktów:

1. Przycinarka do glazury w  ielkoformatowej  (płytki o dł 3200 cm)
2. Wózek pod szlifierką kątową (możliwość zamontowania dowolnej szlifierki, przystosowany 

do cięcia prostego oraz pod kątem)
3. Zestaw wiertła dry (otwory w płytkach np. na gniazdka, włączniki)
4. Wyrzynarka (duże rezerwy mocy, odporność na przeciążenie silnika, podstawa nie ulegająca 

odkształceniom)
5. Przycinarka do płytek (mniejsze formaty płytek, gresów)
6. Zestaw do cięcia w walizce ( zestaw narzędzi do cięcia płytek wielkoformatowych (spieków, 

gresów, kamieni)
7. Laser krzyżowy akumulatorowy   (wi  eloliniowy, pozwalający wyznaczyć po  ziony, piony oraz 

kąty proste)
8. Szlifierka kątowa (cięcie i szlifowanie metalu, oraz twardych materiałów, wydajnąść ok. 2400

w, prędkość obrotowa ok 6 500 min)
9. Nakolanniki (wkładki żelowe)
10. Odkurzacz przemysłowy (turbina o dużej mocy, płaski filtr fałdowany, w zestawie ze 

szlifierką tzw żyrafą)
11. walizka z narzędziami do gł  adzi (szpachle nie rdzewne, adapter, kij teleskopowy, wałek)
12. Spoiner do płyt   (dostosowany do pracy dla osób prawo i lewo ręcznych,   powinien mieścić 

ok. 2   litrów masy)
13. Agregat do malowania 
14. A  gregat do gładzi 
15. Młot wiercąco-kujący (młot udarowy, antywibracyjny, wewnętrzny system przeciwwagi, 

prędkość obrotowa ok 500 obr/minutę)
16. Myjka Karcher (ciśnienie od 20 do 180 bar,wydajność ok. 600 l/h)
17. Szczudła (regulowana wysokość od 60 do 100 cm, lekka konstrukcja aluminiowa)
18. R  usztowanie aluminiowe (elementy rusztowania używane jako drabiny przystawne, 

wolnostojące, podst roboczy)
19. Piła motorowa (obróbka drewna, przycinanie stropów)
20. Zestaw narzędzi akumulatorowych   (wiertarko-wkrętarka,szlifierka, urządzenie 

wielofunkcyjne akum  ulatorowe)
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2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
W ubieganiu o udziale zamówienia mogą brać udział podmioty spełniające warunki; 

1 . znajdują się w sytuacji pozwalającej na zrealizowanie zamówienia 
2 . gwarantują prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia

3. Kryteria oceny oferty

– Cena netto i brutto z uwzględnieniem dostawy
– gwarancja
– realizacja całego zamówienia

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

- Cena netto z uwzględnieniem dostawy  od 0 do 60 pkt. 
- termin realizacji zamówienia od 0do 20pkt. 
- gwarancja od 0 do 20pkt

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryterium oceny będzie uzależnione od ;
– niskiej ceny ,która musi zawierać wszystkie koszty jakie ma ponieść zamawiający [waluta 

PLN
– terminu realizacji zamówienia 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej zakres nie odpowiada treści zapytania ofertowego, to 
jest: 

– zostanie złożona po terminie;
– będzie nie kompletna 

6. Termin składania ofert

7 dni od ukazania ogłoszenia 

        7. Miejsce i sposób składania ofert 



Ofertę należy złożyć drogą mejlową na adres mmprojekty@interia.pl w terminie 7 dni od ukazania
ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl.
 1 oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 
2 oferta winna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu
 3 wszystkie koszty związane z przygotowanie ofert ponosi oferent 
4 w toku ocen ofert zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień
 
       8. Termin realizacji umowy
Umowę należy zrealizować do 19,06,2021 

9. Kontakt w sprawie składania ofert

mmprojekty@interia.pl
tel 509-958-104

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 możliwości wprowadzenia następujących zmian do
umowy, w okolicznościach określonych poniżej:
 1 .zmiana terminu płatności – w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie 
Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji odstąpienia jednostki 
przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu.
 2 zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – w przypadku: zmiany 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy lub wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w 
treści umowy. 
3 zamawiający unieważnia o udziale zamówień jeżeli; a. cena najkorzystniejszej oferty lub 
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę ,którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinalizowanie zamówienia b. z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne 
roszczenie wobec zamawiającego

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 

http://www.tarr.org.pl/
mailto:mmprojekt@interia.pl


wymaga lub dopuszcza ich składanie

Nie dotyczy


