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

BYGGBUD SP ZOO
879 269 29 62
Ul. Zdrojowa ½, 87-152 Warszewice
1/FWI-C19/2020/231/UPG/562

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

Przedmiotem zamówienia jest: KOPARKA KOŁOWA. Parametry minimalne:
• Masa własna: 10-15t
• Rok produkcji: min 1997
• Minimum 1 pług
• Szybkozłącze hydrauliczne
• Zasięg ramienia 7-11m
• Naped 4x4
• Cena maksymalna – 80 000PLN netto

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 spełnią kryteria oceny
oferty.

3. Kryteria oceny oferty
Podstawowym kryterium ceny będzie:
• Cena brutto-uwzględniająca wszystkie koszty netto podane w PLN jakie poniesie
Zamawiający w związku z zakupem przedmiotu zamówienia;
• Stan techniczny maszyny – ocena na podstawie wizji i testów
• Dodatkowe wyposażenie ponad parametry minimalne – klimatyzacja, podpory lub
dodatkowy pług, 3 wolne dodatkowe linie hydrauliczne
• Rok produkcji
• Klasa producenta – Parametr zmiejszajacy konkurencyjność producentow
stosujących obniżone normy produkcyjne powodujące częstsze lub droższe naprawy

serwisowe i eksploatacyjne przedmiotu zamówienia określony na podstawie
własnych badań rynku głównie poprzez kontakt z renomowanymi serwisami.
Parametr ma uchronić zamawiającego przed wyższymi kosztami eksploatacji
przedmiotu przetargu.

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
•
•
•
•
•

Cena Netto – 35pkt
Stan techniczny – 30pkt
Dodatkowe wyposażenie – 10pkt
Rok produkcji – 10pkt
Klasa producenta – 15pkt

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
• Cena Netto – C=(cena netto najniższej oferty/cena netto rozpatrywanej
oferty)*35=ilość punktów
• Stan techniczny – dostateczny = 5pkt; dobry = 10pkt; bardzo dobry = 30pkt
• Dodatkowe wyposażenie – klimatyzacja = 5pkt; podpory lub dodatkowy pług =
2pkt; 3 wolne dodatkowe linie hydrauliczne = 3pkt
• Rok produkcji – 1997-1999 =2pkt; 2000-2005 = 5pkt; >2006 = 10pkt
• Klasa producenta – Atlas/Terrex, Libherr, Cat = 15pkt; Case, JCB, Volvo, Hitachi,
Komatsu=10pkt; Inne=0pkt

6. Termin składania ofert
W Terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie WWW.tarr.org.pl
7. Miejsce i sposób składania ofert
Na adres mailowy: byggbud.biuro@gmail.com

8. Termin realizacji umowy
Zamawiający oplaci należności oraz odbierze przedmiot zamówienia w terminie do 21dni
od rozstrzygnięcia przetargu
9. Kontakt w sprawie składania ofert

Jakub Lewandowski
Byggbud.biuro@gmail.com
Tel: 697-367-727
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 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.

