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Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
 
 
Kołowy nośnik osprzętu typu koparko-ładowarka lub koparka lub równoważne, wraz z 
wyposażeniem 
 
Parametry minimalne: 
- masa własna powyżej 6 ton 
- silnik spalinowy o mocy powyżej 50 kW 
- układ bieżny kołowy 
- napęd na wszystkie koła 
- pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o przepływie minimum 100l/min 
- osprzęt:  

- minimum łyżka koparkowa 600-900mm, preferowana dodatkowo łyżka 
ładowarkowa typu krokodyl oraz widły;  
- akceptowalne również inne rodzaje osprzętu: łyżka 300-450 mm, młot 
wyburzeniowy, wiertnica, łyżka skarpowa 
- inne rodzaje osprzętu jak przedłużka dźwigowa ramienia, chwytak itp. nie będą 
brane pod uwagę w punktacji 

 
Dopuszcza się sprzęt używany, nie starszy niż rok 2000, jednak musi być sprawny 
technicznie. 
 
 

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

Do udziału w postępowaniu zaprasza się Oferentów którzy: 
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
personelem zdolnym do wykonania zamówienia. 
2. Dostarczą zdatny do użytku przedmiot zamówienia. 
3. Zaoferują przedmiot zapytania odpowiadający parametrom i wyposażeniu w pełni 
odpowiadający danym zawartym w opisie przedmiotu. 

 



3. Kryteria oceny oferty 
 
1. Cena – najniższa cena brutto (wszystkie koszty wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia) 
2. Termin dostawy (data dostawy) – najkrótszy czas realizacji zamówienia (pod uwagę 
zostanie wzięty okres realizacji zlecenia (w dniach) zaproponowany przez oferenta. Termin 
liczony będzie od dnia dokonania oceny, do dnia podanego w ofercie jako termin realizacji). 
 

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

1. Najniższa cena brutto – do 70 pkt. 
2. Liczba sztuk osprzętu – do 20 pkt. 
3. Termin realizacji – do 10 pkt. 

 
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 
1. Cena 
cena brutto najtańszej oferty 
-----------------------------------------------  x 70 (waga kryterium) = ilość punktów 
cena brutto oferty badanej 
 
Wynik końcowy powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsca po przecinku. 
 
2. Liczba sztuk osprzętu 
liczba sztuk osprzętu badanej oferty 
----------------------------------------------------------  x 20 (waga kryterium) = ilość punktów 
największa oferowana liczba sztuk osprzętu 
 
Wynik końcowy powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsca po przecinku. 
 
3. Termin dostawy 
najmniejsza liczba dni dostawy 
--------------------------------------------------------------- x 10 (waga kryterium) = ilość punktów 
liczba dni dostawy wskazana w ofercie badanej 
 
Wynik końcowy powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsca po przecinku. 

 
 

6. Termin składania ofert 
 
31.05.2021 r. godzina 10.00 
 
        7. Miejsce i sposób składania ofert  
 
Oferty należy przesyłać mailowo na adres: 
 
mzielinski@mzt.com.pl 
 
       8. Termin realizacji umowy 

 
10.06.2021 r. 



 
9. Kontakt w sprawie składania ofert 

 
mzielinski@mzt.com.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 

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru Wykonawcy i unieważnienia 
postępowania bez podania przyczyny. 
 

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje 
 
Nie dopuszcza się 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 dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 

 


