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Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Samochód osobowy fabrycznie nowy

a) Opis przedmiotu zamówienia
Samochód osobowy pięciodrzwiowy ,moc silnika od 100-140 KM , silnik czterocylindrowy, czujnik parkowania ,
lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie ,klimatyzacja , poduszki powietrzne, tempomat z ogranicznikiem
prędkości ,bluetooth, światła do jazdy dziennej.

b) Warunki udziału w postępowaniu
Należy złożyć ofertę odpowiadającą na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie.

c) Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące
kryteria.

1. Cena
2. Okres gwarancji
3.

80%
20%
%

d) Opis sposobu przyznawania punktacji
e) przyznawane wg następującej metodyki :
P-kty będą
f)
I kryterium
- cena

Oferta 1 – Pierwsze miejsce (najniższa cena ) – 3 pkt
Oferta 2 – Drugie miejsce( druga cena z kolei) – 2 pkt
Oferta 3 –trzecie miejsce ( trzecia cena z kolei) -1 pkt
Liczba zdobytych punktów przez poszczególne oferty dla kryterium cena
Oferta nr 1 – 3 pkt* 80% = 2,4 p-kt
Oferta nr 2 p-kt *80% = 1,6 p-kt
Oferta nr 3 – 1p-kt * 80% = 0,8 p-kt
II kryterium – okres gwarancji
Oferta 1 – Pierwsze miejsce (najdłuższy okres gwarancji ) ) – 3 pkt
Oferta 2 – Drugie miejsce( drugi z kolei okres gwarancji ) – 2 pkt
Oferta 3 –trzecie miejsce ( trzecia z kolei okres gwarancji ) -1 pkt
Liczba zdobytych punktów przez poszczególne oferty dla kryterium gwarancja
Oferta nr 1 – 3 pkt* 20% = 0,6 p-kt
Oferta nr 2 p-kt *20% = 0,4 p-kt
Oferta nr 3 – 1p-kt * 20% = 0,2 p-kt
g) Informacja na temat zakresu wykluczenia
Punkty zdobyte
za poszczególne kryteria zostaną sumowane i wygrywa oferta uzyskująca
najwyższą ilość p-któw .
Jeśli dwie oferty uzyskają łącznie taką samą ilość punktów wówczas wygrywa oferta o krótszym
terminie realizacji zadania ,następnie o korzystniejszych warunkach płatności ( kwota zaliczki na
poczet realizacji zadania)
e) Informacja na temat zakresu wykluczenia

Oferty nie mogą być składane przez podmioty powiązane kapitałowo bądź osobowo z
zamawiającym. Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
,pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia opieki lub kurateli

h) Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa
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i) Termin realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji
zamówienia upływa w dniu

j) Ofertę należy złożyć w:
- siedzibie firmy : PH-U „Klejnot „ Artur Kleina 83-332 Dzierżążno Borowo ul. Gdańska 3
- adres e-malowy gosciniecklejnot@gmail.com
k) Akceptowalne formy składania ofert:
Oferty mogą zostać przesłane
- listem
- pocztą kurierską
- złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego
-e-mailem
l) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej
- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres)
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym ( opis
przedmiotu zamówienia )
- wartość oferty netto / brutto, /wartość podatku VAT
- termin realizacji zamówienia
- termin ważności oferty
- okres gwarancji
Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy
oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną / nagłówkową, zostać sporządzone na papierze
firmowym, itp.) Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis
oferenta lub osoby uprawionej do wystawienia w jego imieniu. Przedkładane oferty muszą
odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne
dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania
dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia itp.
m) Postępowanie ofertowe może być unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej
dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym
o) Wyznaczony termin składania ofert to dzień wpływu do siedziby firmy

Artur Kleina
Czytelny podpis beneficjenta / osoby upoważnionej

