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

TULMET ADAM BALCER
558 183 51 27
ALEJE WOLNOŚCI 1, 86-010 KORONOWO
1/FWI-C19/2020/206

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych środków trwałych:
1. Urządzenie wysokociśnieniowe KARCHER HDS 2000 Super z podgrzewaniem wody
2. Odkurzacz parowy KARCHER SGV 8/5 - parownica z odkurzaczem na sucho/mokro

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
- prowadzą działalność gospodarczą na terenie RP, w tym posiadają wykwalifikowany serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny świadczący usługi w województwie kujawsko-pomorskim,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
- posiadają min 5-letnie doświadczenie w sprzedaży oraz serwisie urządzeń wymienionych w
opisie przedmiotu zamówienia,
- posiadają własny transport do celów serwisowych.

3. Kryteria oceny oferty
Kryterium Cena Brutto

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych

kryteriów oceny oferty
Cena Brutto – 100%

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Oferent, który zaproponuje najniższą cenę brutto wyrażoną w polskich złotych otrzyma
100 pkt.

6. Termin składania ofert
31.08.2020
7. Miejsce i sposób składania ofert
Miejscem składania ofert jest TULMET ADAM BALCER, Aleje Wolności 1, 86-010 Koronowo.
Oferty można przesyłać na adres e-mail: biuro@tulmet.pl lub pocztą na adres siedziby
firmy.
8. Termin realizacji umowy
Umowa powinna być zrealizowana w ciągu 45 dni od daty zawarcia
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Adam Balcer, e: biuro@tulmet.pl, t: 664-334-377

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 prawo do zmiany treści umowy podpisanej z Dostawcą m.in.
w zakresie terminu dostawy i terminu płatności za obopólnym porozumieniem stron.

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Zamawiający nie przewiduje możliwości 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 przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

