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

TGM Grzegorz Michalski
4660310588
Wyczałkowo 22, 87-605 Tłuchowo
1/FWI-C19/2020/683/UPG/219

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Renault Master rok produkcji 2018-2020 Przebieg od 10tyś km – 150tyś km Rodzaj paliwa:
Olej napędowy. Pojemność: 2 300 cm3. Wymagane wyposażenie: tempomat, centralny
zamek, immobilizer, klimatyzacja, kabina sypialna, ogrzewanie postojowe, plandeka.
Lub równoważne.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Grantobiorca określa, że zakup przez Wykonawcę przedmiotu umowy nie był
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub dotacji krajowej. Grantobiorca nie określa
innych warunków udziału w postępowaniu.
3. Kryteria oceny oferty
Kryteria oceny ofert: cena 100%

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Ocena w zakresie kryterium nastąpi w niżej podany sposób: Cena oferty najniższej / cena
oferty badanej, następnie wynik zostanie pomnożony przez 100. Oferta z największą liczbą
punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Sposób przyznania punktacji określono w pkt 4.

6. Termin składania ofert
Do 18.12.2020

7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć na adres: budoex@wp.pl
Oferta powinna zawierać co najmniej cenę za dostarczenie przedmiotu zamówienia, dane
identyfikujące Wykonawcę oraz oświadczenie Wykonawcy o zgodności oferty z opisem przedmiotu
zamówienia oraz o akceptacji projektu umowy. Ponadto wymagane jest podanie informacji czy
oferowany przedmiotu zamówienia nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub
dotacji krajowej.
8. Termin realizacji umowy
Do 19.12.2020
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Grzegorz Michalski: 889-345-168
Email: budoex@wp.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
-----------------------------------------------------------------------------------------------

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Grantobiorca nie przewiduje możliwości 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
Grantobiorca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

