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Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego środka trwałego, samochodu
osobowego, o następujących minimalnych parametrach i wyposażeniu:
- rok produkcji – 2020
- homologacja osobowa
- paliwo – olej napędowy
- moc silnika : 102 KM;
- pojemność skokowa cm3 : 1499;
- skrzynia biegów: manualna
- norma emisji spalin: EURO 6;
- ilość drzwi: 5;
- ilość miejsc: 7;
- kolor Sable metalik;
- automatyczny włącznik reflektorów
- centralny zamek
- ESP(ABS+AFU+ESC+ASR+Hill Assist)
- klimatyzacja manualna
- fotel kierowcy NCAP
- fotel pasażera regulowany
- Kanapa w drugim rzędzie składana
- kierownica regulowana w 2 płaszczyznach
-klapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką
- lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane
- Pakiet Look LIVE
- Pakiet Safety
-roleta przykrywająca przestrzeń bagażową
- SYSTEM audio RD6
-System magic Wash Premium

- sześć poduszek bezpieczeństwa
- szyby boczne przednie sterowane elektrycznie
- tapicerka materiałowa
- zegary analogowe z wyświetlaczem matrycowym
-zestaw naprawczy
- 4 HP + 2 tweetery
- 4 uchwyty do zabezpieczenia bagażu

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe

W ubieganiu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć podmioty, które spełniają
następujące warunki:
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację warunków
zamówienia
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji zamówień na przedmiot zamówienia,
- udzielą 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia określony w niniejszym zapytaniu

3. Kryteria oceny oferty

CENA BRUTTO – 100%

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Kryterium 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 . Ceny w PLN
należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie podlega cena brutto.

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)x100=ilość punktów. Maksymalna ilość punktów
do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 100 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: KRIS-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE KRZYSZTOF CHYLIŃSKI , 87-600
POPOWO 68. Sposób składania ofert: ofertę należy złożyć w postaci skanów dokumentów
podpisanych przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta na adres poczty
elektronicznej: krzysiek1630@op.pl

8. Termin realizacji umowy
Do dnia 31.01.2021r.
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Krzysztof Chyliński , telefon 668439299

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

