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Nazrva i adres oferenta
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źórói 26.

Kosiarka ikowa zasięgroboczy do 5 metrów, sźuk 1

zamowlenla

Specyfikacja kosiarki wysięgnikowej :

1. Zasięg roboczy od 4,5 m do 5,0 m (z głowicą do koszenia 120 cm)
2. Trzypunktowy układ zawieszeniaztyłu ciągnika, kategorii II
3. Zbiornik oleju mimimum 100 litrów w standardzie,
4. Niezależny od ciągnika układ hydrauliczny
5. Dwa kierunki obrotu wału roboczego streowanego zkabiny ciągnika,
6. Sterowanie funkcjami ramienia elektryczne joystick ,

7. Moc na pompie głownej - minimum 50 KM
8. Zabezpieczenie najazdowe ramienne mechaniczne lub inne
9. Wysokość transportowai garńowa do maksymalnie2,7m
10. Noże robocze Y , nimimum sztuk 40 dwustronnego działania
l 1. Regulowana wysokość koszenia rolką podporową 5-8cm
12.Ciężar kompletny do 730 kg
13. Cięcie i rozdrabinanie traw od 2 do 3 cm

ofert - W luo
Lp. Nazwa kryterium Waga

l cena netto 80
2. Cząs realizacii w dniach 20

1. Cena
-cena liczona w PLN lub Euro (cena kursu zakupu Euro opublikowana przez NBP z dnia
wystawienia ot-erty. Jeśli w tym dniu NBP nie publikuje kursu- kurs z dnia poprzedniego)
-ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:

l13

oois soosobu ormznawania ounktacii za soełnienie danego krvterium



Lpr-wartość punktowa, którą naleĘ vłyznaczyó
Wmin -wartośó najniższa (najniższa cena) spośród złozonych ofert
Wbo -wartośó danego kryterium (cena dla badanej ofeĘ)
Wkryt. -waga kryterium -max liczbapunktów (80 pkt), która moze byćprzyznana w danym
kryterium
Punktacj"a zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Lpt =(Wmir/Wbo) x Wkryt.

2. Czas realŁacji zamówienia
-okres liczony w dniach
-ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Lpz-wartośó punktowa, którą naleĘ wyznaczyó
CZmin -wartość najniższa (najkrótszy czasrealizacjizadania) spośród złozonych ofert
CZbo -wartośó danego kryterium (czas dla badanej oferry)
CZW-waga kryterium -max liczbapunktów (20 pkt), która może byó przynana w danym
kryterium
Punktacja zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Lpż= (CZminl CZbo) x CZkryt

§umaryczną liczbę punktów dla danej oferĘ obliczamy wg wzoru:
CLP: Lpt+Lpz
CLP - całkowita liczbapunktów \

Maksymalna liczba punktów, jaką mozla przyntać danej ofercie - 100.
Zanajlepszą ofertę uwńa się tą, która osiągnie najwięcej punktów. W przypadku uzyskania takiej
samei liczby punktów o wyborze ofefi decyduie dłuższy czas gwarancii.

Infi na temat zakresu
Odrzuceniu podlegaj ą oferry :

- z okresem gwarancji krótszym ńż 12 miesięcy,
- złożonę po terminie

,- nie gwarantujące terminu realizacji
- których treść nie odpowiada treści zapytańaofertowego,
- ńożonę ptzęz oferenta podlegającego wykluczeniu w zrłipku z istnieniem powiązń
osobowych lub kapitałowych z Beneficientem

Termin reali

Beneficjent zastłzega sobie prawo do uniewźnienia postępowania ofertowego na kazdym
jego etapie.

Termin składania ofen
Termin nańożenie ofeńy na adres inwestora wynosi do 10 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania zapytama ofertowego.Liczy się skuteczne doręczenie oferty do inwestora, nie
decyduje data stempla pocźowego. Ostateczny terminnazłożenie oferĘ upływa dnia
11.09.2020 r.
W przypadku dokonania j akichkolwiek zmian w treści zapytańa dokonanych przez
Zamawiającego, okres zostanie wydłużony do 7 dni od dnia dokonania zmian.

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia od dnia złożenia
formalnego zamówienia -nie późńęi iak do dnia 10.10 .2020 r. właczni
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Ofertę na|eży złożyć w formie pisemnej : l.Fizycznie na adres inwestora tj.:
Kamil Bartoszewicz, Gospodarstwo Rybackie
Królewskie- Rybin, Rogaszyce 213 A,63-
500 Ostrzeszów, NIP 514-01-02-7ż0
lub
2. Rejestrowaną przesyłką pocztową lub
kurierską, skutecznie doręczoną na adres
inwestora do 10 dnia kalendarzowego od dnia
otrzymania zapytania ofertowe go.

Nie decyduje data stempla pocztowego.
Ostateczny termin na złożenie oferty

a dnia 11.09.2020 r.

Złożona oferta powinna zawierać co naimniejj
- dane identyfikujące oferenta(nazwę i adres),
- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia w tym wszystkie dane wynikające z
,,Opisu przedmiotu zamówienia",
- wartość oferty netto w PLN lub Euro,
- termin realizacji od momentu dokonania zamówienia,
- okres gwarancji

W załączniku nr 1 przykładowy wzór formu|arza oferty.

Do złożonej oferty proszę dołączyó podpisany przez oferenta i opieczętowan}, z datą wpł},wu
1 egzemplarz ..Zapytania ofertowego".

',MA::IńA-:*;li

Oświadczamo iż w dniu ...,...otrzymałem ,,,Zapytanie ofeńowe nr 512020",

zapoznaNem się z treścią zapytania ofeńowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń,

(pieczątka i czytelny podpis oferenta,/osoby upowamionej )

J/3


