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

STUDIO OCZY WOJCIECH DOROŻYŃSKI
8790262720
87-100 Toruń, ul. Polna 129
1/FWI-C19/2020/363

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

Przedmiotem zamówienia jest SAMOCHÓD OSOBOWY – 1 szt. o parametrach nie gorszych
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Samochód typu Suv nowy 1szt :
Rok produkcji od 2019
Minimum 5-osobowa kabina
Napęd na 4x4 (na cztery koło)
Automatyczna skrzynia biegów
Minimalna pojemność przestrzeni bagażowej powyżej 500L
Silnik benzynowy o pojemności od 1900-2100cm3
Moc silnika powyżej 149KM
Hamulce tarczowe kół osi przedniej i tylnej
Radioodtwarzacz z dotykowym panelem
Sterowanie systemem audio na kierownicy
Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem na kierownicy
6 głośników
Czołowe, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne
Kolanowa poduszka powietrzna dla kierowcy
System kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy
System wspomagania ruszania na wzniesieniu
Kamera cofania
Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa (fotel kierowcy)
Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
Tempomat ze sterowaniem na kierownicy
Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
Felgi aluminiowe
Elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka boczne
Regulacja wysokości siedzenia kierowcy
Podgrzewane przednie fotele
Komplet opon zimowych

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
a) Cena netto– 80 %
b) Gwarancja – 20%
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
a)

b)

Cena netto– 80 % - 80 pkt
Gwarancja – 20 % - 20 pkt

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
a) Cena: 80% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 80 pkt.) wyliczona według wzoru:
najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert
--------------------------------------------------------------- x 80 pkt.
cena netto wskazana w badanej ofercie
a) Gwarancja (w miesiącach): 20% - wartość punktowa kryterium „gwarancja” (max 20 pkt.)
wyliczona według wzoru:
okres gwarancji wskazany w badanej ofercie
-------------------------------------------------------------------- x 20 pkt.
najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert
Gwarancja liczona w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru maszyny.
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy
niż 12 miesięcy. Wykonawca zobowiązany będzie podać deklarowany okres gwarancji w
miesiącach.
6. Termin składania ofert
Do 04.01.2021 r.
7. Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: e-mail: wojtek@duzyformat.com.pl lub
osobiście lub w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kurierem, przy czym za
termin wpływu oferty uznaje się datę dostarczenia oferty na adres Zamawiającego tj.: Terminem
złożenia oferty jest termin jej wpływu na ww. email Zamawiającego. Po stronie Oferenta leży
obowiązek upewnienia się, czy oferta dotarła do Zmawiającego ww. terminie ofertowania.
Oferty można również składać na adres:
STUDIO OCZY WOJCIECH DOROŻYŃSKI
ul. Polna 129
87-100 Toruń

8. Termin realizacji umowy
Do 31.01.2021 r.
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Wojciech Dorożyński
Tel.: 602272402
e-mail: wojtek@duzyformat.com.pl
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
nie
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
nie
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
nie

