Biały Fortepian
Luiza Pinkowska
Powiercie – Kolonia 95F
62 – 600 Koło

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/2020

14 – 01 – 2020
Data

Biały Fortepian
Luiza Pinkowska
Powiercie – Kolonia 95F
62 – 600 Koło
Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:……zakup samochodu ciężarowego
typu furgon o dmc. poniżej 3,5 tony
I.
Opis przedmiotu zamówienia:
…Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon o dmc. poniżej 3,55 tony dający
możliwość odliczenia pełnej kwoty podatku VAT - VAT 1..
Warunki szczegółowe:
 kolor biały
 przestrzeń ładunkowa oddzielona od pasażerskiej
 silnik benzynowy o mocy min. 100 KM, spełniający min normę EURO 6,
 siedzenia dla min 2 osób w jednym rzędzie,
 wyposażony w hak holowniczy
 klimatyzacja minimum manualna,
 wykładzina podłogi – w przedziale ładunkowym gumowa,
 odsuwane drzwi boczne – po prawej stronie, tylne drzwi dwuskrzydłowe,
 oświetlenie przedziału ładunkowego
……………………………………………………….
II.
Warunki udziału w postępowaniu:……………………………………………………
………Termin dostawy pojazdu: I kwartał 2020 roku ……………………………………….
III.

Kryteria oceny ofert:
1) ...........cena netto – 90 %.................................................................. – pkt lub %
2) ...........termin dostawy – 10% …....................................................... – pkt lub %
3) .......................................................................................................... – pkt lub %

IV.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
ofert:

Biały Fortepian
Luiza Pinkowska
Powiercie – Kolonia 95F
62 – 600 Koło
1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie: cena netto według
następujących kryteriów:

Cena ofertowa - waga kryterium: 90% (maksymalna liczba punktów-90)
Cn
C(1,2,3…)= _____ x 90% x 100
Cb
gdzie:
C-liczba przyznanych punktów badanej oferty
Cn-cena netto najniższej oferty w PLN
Cb-cena netto badanej oferty w PLN
2) Kryterium merytoryczne: 10% (maksymalna liczba punktów-10)

Mb
M(1,2,3…)= _____ x 10% x 100
Mn
gdzie:
M - liczba przyznanych punktów badanej oferty
Mb- termin dostawy liczony w tygodniach
Mn- najkrótszy termin dostawy z ofert liczony w tygodniach
3) …........................................................................................................
Postępowanie wygra Oferent, który otrzyma największą łączną liczbę punktów:
C(1,2,3..)+M(1,2,3…)

V.

Termin składania ofert: data: 22.01.2020, godzina: 16:00

VI.

Akceptowalne formy składania ofert:
1) Listownie na adres: Luiza Pinkowska Biały Fortepian, Powiercie – Kolonia
95F, 62 – 600 Koło.
2) Pocztą e-mial na <bfortepian@wp.pl>..

VII.

Sposób sporządzenia oferty:……oferta musi zawierać minimalnie cenę netto,
termin dostawy oraz specyfikację techniczną oferowanego pojazdu

VIII.

Warunki wykluczenia:
1) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo
lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
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c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności tych osób.
IX.

Termin realizacji zamówienia: ……I kwartał 2020 roku………………………..

X.

Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu
ofertowym.

XI.

Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym,
zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

XII.

Zmiana umowy: zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy / zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej:
1) …-……………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………..
Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu
zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w
ofercie.

XIII.

Załączniki:
1) ……...…………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………......

XIV.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
potencjalnych wykonawców, od których otrzymał oferty cenowe.

wszystkich

