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

NARTY-SNOWBOARD.PL SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5592039397
Ul. Kazimierza Pułaskiego 20, 85-619 Bydgoszcz
1/FWI-C19/2020/844

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Zakup profesjonalna maszyna na kamień i papier dla małych i średnich serwisów narciarskich z
możliwością szlifu nart i snowboard’ów z dociskiem papierem lub kamieniem.
Charakterystyka (możliwe zbliżone parametry):
-10 programowanych programów szlifujących gotowych oraz możliwość tworzenia i
zapamiętywania własnych programów szlifierskich
-bezstopniowa regulacja prędkości kamienia
-pneumatyczny docisk
-łatwa zmiana taśmy szlifierskiej
-pneumatyczny docisk posuwu
-2 zaprogramowane prędkości przesuwu taśmy szlifierskiej
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji dostaw maszyn do serwisowania sprzętu
narciarskiego,
3. Udzielą minimum 12-miesięcznej gwarancji na przedmiot określony w zamówieniu ofertowym,
liczonej od momentu dostawy przedmiotu zamówienia (potwierdzonej protokołem zdawczo
odbiorczym)

3. Kryteria oceny oferty
Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium:
cena brutto wykonania zamówienia (PLN) – waga 100% .

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Kryterium: cena brutto – waga 100%
1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w
związku z dostawą przedmiotu zamówienia,
2. Cenę oferowaną należy podać w walucie PLN,
3. Ceny w PLN należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
4. Cena podlegająca ocenie będzie ceną brutto za wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia,
5. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny brutto podanej w
formularzu oferty.
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów,
przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
- Oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 100 punktów;
- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) według następującej
formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty
6. Termin składania ofert
1. Oferta powinna być złożona w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia na stronie
www.tarr.org.pl
7. Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć przesyłką pocztową lub kurierską na adres zamawiającego – NartySnowboard.pl sp. z o.o. ul. Kazimierza Pułaskiego 20, 85-619 Bydgoszcz – lub w postaci
skanu podpisanych dokumentów na adres mailowy: tomek@abc-holiday.pl
8. Termin realizacji umowy
Umowa powinna być zrealizowana w okresie 01/08/2020 – 03/01/2020
9. Kontakt w sprawie składania ofert
1. Ofertę należy złożyć przesyłką pocztową lub kurierską na adres zamawiającego – NartySnowboard.pl sp. z o.o. ul. Kazimierza Pułaskiego 20, 85-619 Bydgoszcz – lub w postaci
skanu podpisanych dokumentów na adres mailowy: tomek@abc-holiday.pl.
2. W przypadku przesłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina
wpływu oferty do siedziby Zamawiającego,
3. W przypadku przesłania oferty w postaci skanu podpisanych dokumentów na adres mailowy
Zamawiającego w tytule wiadomości należy zawrzeć zapis: „ Oferta na zakup maszyny do
serwisu sprzętu narciarskiego”,
Oferta musi być złożona w formie pisemnej i podpisana przez osobę uprawnioną do
występowania w imieniu Oferenta.

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 unieważnienia niniejszego Postępowania bez
podania uzasadnienia;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z Wykonawcą,
m.in. w zakresie terminu dostawy i terminu płatności za porozumieniem stron

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

Zamawiający nie dopuszcza do 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 do składania ofert wariantowych.

