
BrrxfAry,o

Zapy tanie ofertowe nr 2 12020

l kamil Baftoszewicz
, Gospodarstwo Rybackie Królewskie -
Rybin
Rogaszyce 213 A
63-500 Ostrzeszów
NIP: 514-0I-02-720
TeI.607-993-237
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Data

i Publikacja na portalu ARiMR i

Nazwa i adres oferenta

Basen do transportu żywych ryb od 1700 do 1800 litrów ztętmoizolacjąwraz z osprzętem i
montazem na platformie samochodu. sźuk 5 oraz 1 rynna spustowa dwumetrowa.

Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja basenu izolowanego do przewozu żywych ryb, sztuk 5:
- pojemność od 1700 do 1800litrów,
- szyber,

Ponadto osprzęt do basenu w postaci:
- uchwyt mocujący do platformy samochodu,sztuk 5,
- rama natleniająca, sztuk 5

- regulator przepływu tlenu, sztuk 5,
- guma pod basen, sztuk 5,
- skrzynka ochronna do regulatora, sztuk l
- uchwYu na dwie butle tlenowe|eżące, szt. ż,
- rynna spustowa 2 metrowa, sztuk 1
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Lp. Nazwa kryterium Waga

l cena netto I00
2.
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1. Cena
-cena liczona w PLN lub Euro (cena kursu zakupu Euro opublikowana przez NBP z dnia
wystawienia oferty. Jeśli w tym dniu NBP nie publikuje kursu- kurs z dnia poprzedniego)
-ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Lpwartośó punktowa, którą należy wyznaczyó
Wmin -wartość najniższa (najniższa cena) spośród złożonych ofert
Wbo -wartość danego kryterium (cena dla badanej oferty) badanej oferfy
Wkryt. -waga kryterium -max liczba punktów (100 pkt), która może byc przyznana w danym
kryterium
Punktacja zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Lp :(Wmirr/Wbo) x Wkryt.

Maksymalnaliczba punktów, jakąmożnaptzyznać danej ofercie - 100.

Zanajlepszą ofertę uwńa się tą, która osiągnie najwięcej punktów. W przypadku uzyskania takiej
samej liczby punktów o wyborze oferty decyduje czas rea|izacji zamówienia.

,Znawanla lza le

Informaci na temat zakresu kluczenia

Termin składania ofert

Termin nazłożenie oferty wynosi minimum 7 dni od dnia upublicznieniazapytania
ofertowego lub jego zmiarty i upływa w dniu 25 sierpnia 2020 roku włącznie.
W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w treści zapytaria dokonanychprzez
Zamawiającego, okres zostanię wydłużony do 7 dni od dnia dokonania zmian.

Term in r ealizacji zamówienia

Beneficjent zastrzega sobie prawo do wyboru oferty na dostawę basenów do transportu
zywych rvb nie spełniających wszystkich parametrów zawartych w opisie zamówienia o ile
nie wpłynie żadna inna oferta spełniająca te kĘyteria.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na każd},m
jego etapie.

Odrzuceniu podlegają ofeĄ:
- z okresem gwarancji krótszym niż 12 miesięcy,
- złożone po terminie
- nie gwarantujące terminu realizacji
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożonę przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań
osobowych lub kapitałowych z

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia od dnia złożenia
formalnego zamówienia -nię późniei iak do dnia 15.10 .2020 r. włącznie

2l3



B*rxf6iy,"
t!nia Europejska
Europejski Fundusz

Molski i Rybacki

I.Ftzycznie na adres inwestora tj.:
Kamil Barloszewicz, Gospodarstwo Rybackie
Królewskie- Rybin, Rogaszyce 213 A,63-
500 Ostrzeszów, NIP 514-01-02-720
1ub

2.Poprzez wysłanie wiadomości e-mall z
włączoną opcj ą potwierdze nia pr zeczytania
lub odebrania wiadomości na adres email:
,,.]t,,,t,i:],, _).,;, i : :,, ;.,;l.

lub
3. Rejestrowaną przesyłką pocztową lub
kurierską, skutecznie doręczoną na adres
inwestora do dnia 25.08.2020 r.

Złożona oferta powinna zańeraó co najmniej: ..

- dane identyfikujące oferenta(nazwę i adres),
- opis nańąztjący do opisu przedmiofu zamówienia w tym wszystkie dane wynikające z
,,Opisu przedmiotu zamówienia",
- wartość oferty netto w PLN lub Euro,
- termin realizacji od momentu dokonania zamówienian
- okres gwarancji
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(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)

Ofertę należy ńożyć w formie pisemnej :


