
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa MP LOGISTIC MATEUSZ PIASECKI 
NIP 8792710795 
Adres siedziby 87-148 LULKOWO, LULKOWO 23A 
Nr wniosku o powierzenie grantu 5/FWI-C19/2021/118 

 

 

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest naczepy lekkiej skrzyniowej z opończą typu kurtyna: 
Dane techniczne: 
- rodzaj zabudowy – firanka  
- zawieszenie pneumatyczne 
- minimalna masa własna 6600 kg 
- minimalna ładowność 28 000 kg 
- cztery kłonice 
- oś pierwsza podnoszona  
- minimalna wysokość wew. 2.6m 
- rok produkcji nie starszy niż 2013  
      
Kod CPV: 34223100-7  Naczepy 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy 
czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe 
1)W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i 
zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają 
wolę zawarcia z Zamawiającym umowy oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z 
powodu istnienia konfliktu interesów.  
2)Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 
polegające w szczególności na:  
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
 d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 3)Ocena spełnienia powyższych 
warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta.  



4)Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w 
postępowaniu lub też złożyli ofertę po terminie.  
5)Wartość oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.  
6)Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy. 
W razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod 
rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 7)W toku badania 
i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na 
złożenie wyjaśnień/dokumentów. Brak złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w 
wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty. Uzupełnienia oferty 
należy dokonać w jeden ze sposobów właściwych do złożenia oferty. 8)Wszelkie koszty 
związane ze złożeniem oferty ponosi oferent. 
9)Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
10)Wykonawcaznajdujesięw̨sytuacjiekonomicznejifinansowejzapewniającejwykonaniezamówi
eni 

3. Kryteria oceny oferty 
Jedynym kryterium oceny jest cena netto. Cena ofertowa netto powinna być wyrażona w PLN 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana przez Oferenta cena netto winna być 
stała, co oznacza, iż nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu 
zamówienia. Cena netto musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie 
Oferent uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w 
szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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 
 
Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru: 
(C min/C bof) x 100 = ilość punktów 
 
C min –najniższa zaoferowana cena netto 
C bof –cena netto badanej oferty 
Maksymalna ilość punktów: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:  arekwisniewski2020@gmail.com  

       8. Termin realizacji umowy 
 
Do 16 lipca 2021 



 
9. Kontakt w sprawie składania ofert 

Mateusz Piasecki  
arekwisniewski2020@gmail.com 
 
tel. 720 820 405 

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 przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień zawartej z nim 
umowy w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania 
zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, pod warunkiem 
zachowania pisemnej formy i gdy taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub 
Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności 
gdy: 
 

● zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ zakres zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu 
Umowy; 
● zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia; 
● nastąpiła zmiana stawki podatku VAT; 
● zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 
● konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej; 
Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w 
szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane 
jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie 
wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę. 
Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub 
Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu 
realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, 
który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej. 

 
 

 
 

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 
 

 
 

 



 

 

Dane oferenta: 

 

 

 

(nazwa, adres,NIP) 
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do nich  

 

w zapytaniu i odpowiada stosownym normom i standardom. 

 

 

 

    

 

                                                                                                             


