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Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia do natrysku struktury (żywicy i szkła w
postaci sznurka) na wanny i brodziki. Parametry minimalne:
 Rok produkcji – 2020
 Wydajność pompy żywicy 9,07kg/min
 Wydajność krajarki do szkła dla dwóch sznurków min 2kg/min
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy spełniają kryteria
oceny oferty.

3. Kryteria oceny oferty
Podstawowym kryterium oceny będzie:
 Cena brutto – uwzględniająca wszystkie koszty brutto podane w PLN jakie poniesie
Zamawiający w związku z zakupem przedmiotu zamówienia,
 Rok produkcji
 Wydajność pompy żywicy
 Wydajność krajarki do szkła dla dwóch sznurkach
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
 Cena brutto – 60pkt
 Rok produkcji – 10 pkt
 Wydajność pompy żywicy - 15 pkt
 Wydajność krajarki do szkła dla dwóch sznurkach – 15pkt

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
 Kryterium oceny: zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej
liczby punktów wyliczonych o wzór: C=(cena brutto najniższej oferty/cena brutto
rozpatrywanej oferty)x60= ilość punktów
 Rok produkcji – 2020rok – 10pkt, 2019 – 5pkt, od 2018 – 0 pkt
 Wydajność pompy żywicy – 9,07kg/min – 5pkt, 11,0kg/min – 10pkt, 13,6kh/min –
15pkt
 Wydajność krajarki do szkła dla dwóch sznurkach – max 2kg/min – 5pkt, max
4kg/min – 10pkt, max 6,5kg/min – 15pkt
6. Termin składania ofert
Oferty powinny zostać złożone w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl
7. Miejsce i sposób składania ofert
Oferty można składać na adres poczty elektronicznej: r.brejecki@polimat.com.pl
8. Termin realizacji umowy
Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia od Wykonawcy w terminie 14 dni od
przekazania informacji Wykonawcy o wygranym postępowaniu
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Roman Brejecki
e-mail: r.brejecki@polimat.com.pl
tel: 601639542
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 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.

