
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa przedsiębiorstwa BOXPOL USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE 
BOGDAN WRÓBLEWSKI

NIP 5591109718
Adres siedziby UL. SPORTOWA 15 A , 86-134 GRÓRNA GRUPA
Nr wniosku o powierzenie grantu 3/FWI-C19/2020/528

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:

1. Opis przedmiotu zamówienia
1. Laptop – ekran min 15 cali, dobra karta graficzna, pamięć ram ok, 8 gb
2. Program do kosztorysowania – przygotowanie kosztorysów, zestawienie materiółw, cen , 

ilości, program powinien mieć dosięp do opieki technicznej, możliwość pobierania 
aktualizacji)

3. Smartfon – duża pamięć wewnętrzna min 60 gb, wysoka rozdzielczość wyświetlacza

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
509-958-104

Ze  składania  ofert  wykluczone  są  osoby  i  podmioty  powiązane  osobowo  i  kapitałowo  
z zamawiającym.

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


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 
wymaga lub dopuszcza ich składanie

Nie dotyczy


