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ZAPYTANIE OFERTOWE 
nr 7/2020 

 
 
            
         31– 01 – 2020 

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

Dane identyfikacyjne zamawiającego 
 
 

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

Nazwa i adres oferenta 
 
 
 
 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: dostawę wyposażenia 
eventowego – namiotów 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Dostawa 2namiotów 3 masztowych typu gwiazda ze ścianami i nadrukiem 

Warunki szczegółowe: 
1.1. wymiary minimalne 12 x 21 metrów; 
1.2. poszycie z wodoszczelnej tkaniny poliestrowej o minimalnej gramaturze 

220 g.; 
1.3. metalowe szpile do kotwienia ramion; 
1.4. ściany pełne lub z oknem montowane na zamki ekspresowe; 
1.5. nadruk min. na 1 klinie; 
1.6. pokrowce transportowe. 

 
2. Dostawa 2 namiotów 2 masztowych typu gwiazda ze ścianami i nadrukiem 

Warunki szczegółowe: 
2.1. wymiary minimalne 12 x 17 metrów; 
2.2. poszycie z wodoszczelnejtkaniny poliestrowej o minimalnej gramaturze 

220 g.; 
2.3. metalowe szpile do kotwienia ramion; 
2.4. ściany pełne lub z oknem montowane na zamki ekspresowe; 
2.5. nadruk min. na 1 klinie; 
2.6. pokrowce transportowe. 

 
3. Dostawa 1 namiotu 1 masztowego typu gwiazda ze ścianami i nadrukiem 

Warunki szczegółowe: 
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3.1. minimalna średnica 12 metrów; 
3.2. poszycie z wodoszczelnejtkaniny poliestrowej o minimalnej gramaturze 

220 g.; 
3.3. metalowe szpile do kotwienia ramion; 
3.4. ściany pełne lub z oknem montowane na zamki ekspresowe; 
3.5. nadruk min. na 1 klinie; 
3.6. pokrowce transportowe. 

 
4. Dostawa 4 tuneli do łączenia namiotów 

Warunki szczegółowe: 
4.1. poszycie z wodoszczelnej tkaniny poliestrowej o minimalnej gramaturze 

220 g.; 
4.2. montowanych na zamek na łukach wejściowych namiotów; 
4.3. tunele dopasowane do namiotów z pozycji 1 – 3; 
4.4. długość ok. 5 metrów; 
4.5. pokrowce transportowe. 

 
II. Warunki udziału w postępowaniu:…………………………………………………… 

(1) Wykonywanie działalności gospodarczej przez okres min 6 m-cy przed 
złożeniem oferty; 

 
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: 
1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie: sumy cen netto 

 według następujących kryteriów: 

 

Cena ofertowa jednostkowa - 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 
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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: 07.02.2020, godzina: 16:00 
 

VI. Akceptowalne formy składania ofert: 
1) Listownie lub osobiście na adres: Luiza Pinkowska Biały Fortepian, Powiercie 

– Kolonia 95F, 62 – 600 Koło. 
2) Pocztą e-mail na <bfortepian@wp.pl> .. 

 
VII. Sposób sporządzenia oferty:……oferta musi zawierać minimalnie cenę netto 

poszczególnych elementów zamówienia, termin dostawy oraz specyfikację 
techniczną. 
 

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; 
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: 
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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 wszystkich 
potencjalnych wykonawców,od których otrzymał oferty cenowe. 


