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Nazwa i adres oferenta
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Dane identyfi kacyjne zamawiaj ącego

Kosiarka szerokość robocza do 150 cm, sztuk 2,

Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja kosiarki tylno-bocznej :

1. szerokość roboczaod 140 cm do 150 cm
2. kąt nachylenia * 90" l - 65o

3. obroty WOM 540 obr/min
4. przekładnia zewnętrzna wzmocniona z wolnym kołem mimimum 45 KM
5. zasięg od środka ciągnika do końca głowicy mimimum 260cm
6, rolka podporowa cztercłożyskowa minimum l93 mm (podwójne łozyska baryłkowe

HD)
7. czop na wale główn)im mimimum fi 60mm
8. noze tnące ,, L", minumum sztuk 72, zmożltwością wymiany na nozyce Y,
9. zapotrzebow-atrie nlocy 50-80 KM
l 0. b e zp i e c zntk ną azdowy mecha nlczny automatyczny lub inny ef'ektywny,
11. waga mimimum 620

ofert - wybór n olercy nastąpl w oparclu o
Lp. Nazwa kryterium Waga

1 ceną netto 80
2. czas realizacii w dniach 20
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26.08.2020

Data



1. Cena
-cena liczona w PLN |ub 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:
Lpr-wartość punktowa, którą należy wyznaczyó
Wmin -wartość najniższa (najniższa cena) spośród złożonych ofert
Wbo -wartość danego kryterium (cena dla badanej oferty)
Wkryt. -waga kryterium -max liczba punktów (80 pkt), która może być przyznana w danym
kryterium
Punktacja zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Lpl :(Wmin/Wbo) x Wkryt.

2. Czas realżacji zamówienia
-okres liczony w dniach
-ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Lpz-wartość punktowa, którą należy wyznaczyc
CZmin -wartość najniższa (najkrótszy czasręalizacji zadania) spośród złożonych ofert
CZbo -wartość danego kryterium (czas dla badanej oferty)
CZkryt-\Ą/aga kryterium -max liczba punktów (20 pkt), która może byó przyznana w danym
kryterium
Punktacja zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Lp2: (CZminl CZbo) x CZkryt

Sumaryczną liczbę punktów dla danej oferĘ obliczamy wg wzoru:
CLP = Lpt+Lpz
CLP - całkowita liczba punktów
Maksymalnaliczba punktów, jaką można przyznac danej ofercie - l00.
Za najlepszą ofertę uwża się tą, która osiągnie najwięcej punktów. W przypadku uzyskania takiej
samei liczby punktów o dłuższy czas gwaranci i.

Odrzuceniu podlegaj ą oferty:
- z okresem gwarancji krótszym ńż 12 miesięcy,
- złożone po terminie
- nie gwarantujące terminu realizacji
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożoneprzez oferenta podlegającego wykluczeniuw zwiry.kls, z istnieniem powiryń

Informac na temat zakresu kluczenia

Beneficjent zastrzega sobie prawo do uniew{znienia postępowania ofertowego na każdym
jego etapie.

Termin składania ofert
Termin nazłożenie oferty na adres inwestora wynosi do 10 dni kalendazowych od dnia
otrzymania zapytaria ofertowego - Liczy się skuteczne doręczenie oferty do inwestora, nie
decyduje data stempla pocżowego. Ostateczny termin na złożenie oferty upływa dnia
11.09.2020 r.
W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w treści zapytaria dokonanychprzez
Zarnawiaiącego, oktes zostanie wydłużony do 7 dni od dnia dokonania zmian.

Termin realizacii zamówienia
Ostateczny mozliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia od dnia złożenia

zamówienia -nie późniei iak do dnia 25.10.2020 r. włącznie
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opis sposobu przyznawania ounktacii za soełnienie danego krvterium
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Ofertę naleĘ złożyć w formie pisemnej

Unia Europejska
tltlropejski Filndtl:,l

Morskl l Rybacki

l.Fizycznie na adres inwestora tj.:
Kamil Bartoszewicz, Gospodarstwo Rybackie
Królewskie- Rybin, Rogaszyce 2l3 A,63-
500 Ostrzeszów, NIP 5 1 4-0 1 -02-720
lub
2. Rejestrowaną przesyłką pocżową lub
kurierską, skutecznie doręczoną na adres
inwestora do 10 dnia kalendarzoweeo od dnia
otrzymania zapytania ofertowe go.

Nie decyduje data stempla pocztowego.
Ostateczny termin na złożenie oferty

dnia 11.09.2020r.

Złożona oferta powinna zawieraó co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia w tym wszystkie$ane wynikające z
,,Opisu przedmiotu zamówienia",
- wartośó oferty netto w PLN lub Euro,
- termin realizacji od momentu dokonaniazamówienia,
- okres gwarancji

W zńączńku nr 1 przykładowy wzór formularza oferty.

Do złożonei ofertv prosze dolączvć podpisanv pruez oferenta i opieczetowanv z datą
.wpłvwu t eezemprarz ..

Oświadczafr, ż w dniu .......otrzymałem ,rZapytanie ofeńowe nr 612020",

zapoznałem się ztreściązapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

(pieczątka i czytelny podpis oferenta/osoby upoważnionej)
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