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

APT Violetta Sienkiewicz
8791687433
88-140 Gniewkowo, Zajezierze 33
1/FWI-C19/2020/166/UPG

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa i montaż 11 klimatyzatorów do pomieszczeń noclegowych o powierzchni
użytkowej do 40 m2 wraz z doprowadzeniem zasilania do każdej jednostki

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy którzy
- posiadają potencjał techniczny i osobowy, umożliwiający należyte wykonania zamówienia
- są w kondycji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej należytą realizację zamówienia
- udzielą 5-cio letniej gwarancji dotyczącej sprzętu i usług serwisowych na przedmiot
zamówienia w niniejszym zapytaniu
- nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z zamawiającym

3. Kryteria oceny oferty
Podstawowym kryterium oceny będzie:
- cena brutto uwzględniająca wszystkie koszty brutto podane w PLN jakie poniesie
zamawiający
- minimalny okres gwarancji na urządzenie i serwis
- czas reakcji na usunięcie awarii

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
- cena brutto 80%
- okres gwarancji 10%
- czas reakcji na usunięcie awarii 10%

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
- cena brutto: za najniższą cenę = 10 pkt, za ceną 10% wyższą od najniższej oferty = 5 pkt
- okres gwarancji: 5 lat i więcej = 5 pkt , poniżej 5 lat = 0 pkt
- czas reakcji na usunięcie awarii: 5 pkt = 24 godziny od zgłoszenia awarii, powyżej 24 godzin = 0 pkt
6. Termin składania ofert
- ofert powinny zostać złożone w ciągu 7 dni od ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl
7. Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać poprzez adres poczty elektronicznej: violetta_sienkiewicz@wp.pl

8. Termin realizacji umowy
Przedmiot niniejszego postępowania musi zostać dostarczony i zamontowany do
zamawiającego w terminie 3 dni od momentu przekazania wykonawcy, informacji o
wygranym postępowaniu.
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Poprzez pocztę elektroniczną

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 płatności za porozumieniem stron
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

