ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

AGABAWI Agnieszka Szostek-Makowska
7393383673
Mierzynek (87-162), ul Słoneczna 2
1/FWI-C19/2020/958

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego środka trwałego: samochodu typu SUV
o następujących minimalnych parametrach i wyposażeniem:
• rok produkcji 2020;
• napęd: przednia oś;
• skrzynia biegów: manualna 6-stopniowa;
• pojemność skokowa: pomiędzy 1350-1399 cm3;
• moc silnika : nie mniej niż 120 KM;
• silnik: benzynowy, turbodoładowany, wsparty technologią hybrydową - "miękka
hybryda";
• norma emisji spalin: EURO 6;
• ilość drzwi: 5;
• ilość miejsc: 5;
• wyposażenie: poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy oraz pasażera
z przodu, kurtyny boczne, poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, system
ESP z kontrolą trakcji, system ABS + EBD + wspomaganie hamowania awaryjnego
wraz z detektorem radarowym, wspieranie ruszania na wzniesienie, system auto
STOP START, tempomat adaptacyjny, światła do jazdy dziennej LED, reflektory
przednie LED, lampy tylne LED, światła przeciwmgłowe przednie i tylne, elektryczne
sterowane szyby przednie i tylne, klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, zestaw
głośnomówiący z komunikacją bezprzewodową, podłokietnik pomiędzy fotelami
przednimi, wielofunkcyjna kierownica ze sterowaniem radiem i tempomatem oraz
zestawem głośnomówiącym, regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera
z przodu, relingi dachowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, immobioiser,
zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, klamki i lusterka w kolorze nadwozia,
dywaniki gumowe, karta pojazdu, karta gwarancyjna, książka serwisowa,
świadectwo homologacji;
• pojemność bagażnika przy podniesionych oparciach tylnej kanapy: min. 400 l;
• gwarancja: minimum 36 miesięcy;
• wyposażenie dodatkowe: krata oddzielająca przestrzeń pasażerską od bagażowej,
koło dojazdowe z lewarkiem, folia ochronna zderzaka tylnego oraz progów,
demontowalny hak holowniczy wraz z instalacją elektryczną 7-stykową;
• kolor: jasny szary metalik lub żółty/złoty metalik.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
W ubieganiu o udzielnie zamówienia mogą uczestniczyć podmioty które spełniają nastepujące
warunki:
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji zamówień na przedmiot zamówienia.
3. Udzielą minimum 36-miesiecznej gwarancji na przedmiot zamówienia określony w niniejszym
zapytaniu.
4. Przeprowadzą podstawowe szkolenie z zakresu użytkowania przedmiotu zamówienia podczas
jego odbioru.
3. Kryteria oceny oferty
CENA BRUTTO - 80%
UDZIELENIE GWARANCJI- 12%
CZAS REALIZACJI- 8%
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
KRYTRIUM CENA BRUTTO:
Cena oferty ma zawierać wszystkie koszty, jakie ma ponieść Zamawiający w związku
z zakupem przedmiotu zamówienia. Cenę oferty należy podać w walucie PLN/EUR. Ceny
w PLN/EUR należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie podlega cena brutto.
KRYTERIUM GWARANCJA:
W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem czasu udzielonej gwarancji
na przedmiot zamówienia.
KRYTERIUM CZAS REALIZACJI:
W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny oferty pod kątem czasu realizacji zamówienia
liczonego w tygodniach.
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
KRYTRIUM CENA BRUTTO (C):
W przypadku przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku
osiągniętej liczby punktów z kryterium cena brutto, wyliczonych w oparciu o wzór:
C=(cena brutto ceny najniższej/cena brutto rozpatrywanej oferty)x80=ilośc punktów.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 80 pkt
KRYTERIUM GWARANCJA (G):
W przypadku przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem udzielenia
gwarancji na przedmiot zamówienia:
gwarancja na okres 1-6 miesięcy - 2 pkt,
gwarancja na okres 7-12 miesięcy - 4 pkt,
gwarancja na okres 13-18 miesięcy - 6 pkt,
gwarancja na okres 19-24 miesięcy - 8 pkt,
gwarancja na okres 25-30 miesięcy - 10 pkt,
gwarancja na okres 31-36 miesięcy - 12 pkt,
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 12 pkt.
KRYTERIUM CZAS REALIZACJI (R):
W przypadku przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku
osiągniętej liczby punktów z kryterium cena brutto, wyliczonych w oparciu o wzór:
R=(najkrótszy czas realizacji zamówienia/ czas realizacji zamówienia rozpatrywanej oferty)x8=ilość
punktów.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 8 pkt.
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
Miejsce składania ofert: AGABAWI Agnieszka Szostek-Makowska, Mierzynek (87-162), ul. Słoneczna
2.
Sposób składania ofert: ofertę należy złożyć postaci skanów dokumentów podpisanych przez osobę
uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta na adres poczty elektronicznej:
animacje@agabawi.pl
8. Termin realizacji umowy
Do dnia 31 sierpnia 2020 r.

9. Kontakt w sprawie składania ofert
Agnieszka Szostek-Makowska tel. 505 270 323

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

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje

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

