
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nazwa przedsiębiorstwa SALON KOSMETYCZNY SPÓŁKA CYWILNA 
KATARZYNA PIÓRKOWSKA, ARTUR PIÓRKOWSKI 

NIP 8762472115 

Adres siedziby ul. Chełmińska 68 
86-300 Grudziądz 

Nr wniosku o powierzenie grantu 5/FWI-C19/2021/165 

 

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz dostawą do Zamawiającego 1szt. samochodu 
osobowego typu bus do 9 miejsc siedzących, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, 
spełniający normę spalin minimum Euro6 oraz parametrach: 
1) rodzaj paliwa: olej napędowy (diesel), 
2) rok produkcji: 2019 r. lub nowszy, dopuszcza się dostawę samochodu fabrycznie nowego, 
3) manualna skrzynia biegów, 
4) wyposażenie minimalne: nawigacja samochodowa lub system 

AndroidAuto/AppleCarPlay, klimatyzacja, tempomat, radio samochodowe. 

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

 
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. 
 

3. Kryteria oceny oferty 

 
Cena brutto. 
Rok produkcji. 
Okres gwarancji. 
Wyposażenie pojazdu w systemy wspomagające kierowcę. 

 

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

 
Cena brutto – 50% (max. 50pkt.) 
Rok produkcji – 15% (max. 15pkt.) 
Okres gwarancji – 10% (max. 10pkt.) 
Wyposażenie pojazdu w systemy wspomagające kierowcę – 25% (max. 25pkt.) 
 

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 
Cena brutto – 50%. Na podstawie tego kryterium cena zostanie oceniona na podstawie 
podanej przez Wykonawcę w ofercie łącznej ceny brutto wykonania zamówienia. Ocena 
punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 



 
C = cena minimalna / cena badanej oferty x 50pkt., gdzie: 
 
Cena minimalna – oznacza najniższą zaproponowaną cenę spośród ważnych ofert, 
Cena badanej oferty – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”. 
 
Rok produkcji – 15%: 
1) oferta z pojazdem o roku produkcji 2020 lub nowszy otrzyma 15pkt., 
2) oferta z pojazdem o roku produkcji 2019 lub starszym otrzyma 0pkt. 
 
Okres gwarancji – 10%: 
1) oferta z okresem gwarancji co najmniej 18 miesięcy otrzyma 10pkt., 

2) oferta z okresem gwarancji poniżej 18 miesięcy otrzyma 0pkt. 

 
Wyposażenie pojazdu w systemy wspomagające kierowcę – 25%: 
1) za system ostrzegający o niezamierzonym zjeździe z pasa ruchu – 5pkt., brak systemu – 

0pkt., 

2) za system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości – 5pkt., brak systemu – 0pkt., 

3) za system wykrywający zmęczenie kierowcy – 5pkt, brak systemu – 0pkt., 

4) za system ostrzegający przed potencjalną kolizją – 5pkt., brak systemu – 0 pkt., 

5) za układ awaryjnego hamowania – 5pkt., brak systemu – 0pkt. 
 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu 
punktacji za wszystkie kryteria. 

6. Termin składania ofert 

 
Oferta powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl 
 

        7. Miejsce i sposób składania ofert  

Oferty należy składać w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami powinna stanowić skan 
podpisanych przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta dokumentów) 
na adres: hazart@poczta.fm 

       8. Termin realizacji umowy 

 
Do dnia 31.05.2021 r. 
 

9. Kontakt w sprawie składania ofert 

 
hazart@poczta.fm 

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 nie przewiduje zmian. 

 
 

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. 
 

 


