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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na montaż agregatu chłodniczego na samochodzie
dostawczym Dacia Doker
- Agregat Kingtec ET 100 alternatorowy z montażem
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta
- opis nawiązania do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
- wartość oferty (netto oraz brutto)
- termin ważności oferty
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji,
dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy możliwe do uzyskania upusty, maksymalny
czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też odebrana osobiście przez
kupującego
Termin składania ofert upływa 25.07.2018r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria
Cena
70%
Okres udzielonej gwarancji ………………30%
1.
Opis sposobu przyznawania punktacji
•
Oferta nr 1 – (najkorzystniejsza) – 3 pkt
•
Oferta nr 2 – (mniej atrakcyjna) – 2 pkt
•
Oferta nr 3 – (najmniej atrakcyjna) – 1 pkt
(Objaśnienie- liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego
kryterium i wskaźnika procentowego.)
Punkty zostaną przeliczane w następujący sposób :
Dla kryterium „Cena” :
•
Oferta nr 1 -3pkt x 70% = 2,1pkt
•
Oferta nr 2 - 2pkt x 70% = 1,4 pkt
•
Oferta nr 3 -1pkt x 70% = 0,7pkt
Dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji”
•
Oferta nr 1 -3pkt x 30% = 0,9pkt
•
Oferta nr 2 - 2pkt x 30% = 0,6pkt
•
Oferta nr 3 -1pkt x 30% = 0,3pkt
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Następnie punkty zostaną dodane, a ich suma zostanie podana pod pozycją „Łącznie”.
Jeżeli dojdzie do sytuacji, że wszyscy oferenci przedłożą taką samą ofertę pod względem
kryterium CENA lub OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI, zostaną im przyznane 2 punkty za
dane kryterium. Jeżeli oferty dwóch oferentów będą takie same pod względem danego kryterium,
a trzecia oferta będzie korzystniejsza, oferent otrzymuje 3 punkty, jeżeli mniej korzystna 1 punkt.
W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert Zamawiający unieważni postępowanie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn
W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będą tę samą cenę za realizację przedmiotu
zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia a oferty dodatkowej w określonym przez
Zamawiającego terminie. Zamawiający będzie pozyskiwał oferty dodatkowe dwukrotnie.
W przypadku jeżeli na etapie realizacji zamówienia pojawi się taka konieczność. Zamawiający będzie
wymagał podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Oferent, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym zostanie wykluczony z
możliwości udzielenia zamówienia.

---------------------------------(podpis zamawiającego)

Bank BGŻ O/Tuchola

konto nr: 59 2030 0045 1110 0000 0071 2090

NIP:555-000-81-62

Regon:090412652 KRS:0000181812

