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Data

Dane identyfikacyjne zamawiającego
---1

li Publikacja na stronie
l internetowej
i Beneficjenta/Inwestora:
: www.krolewskikarp.pl

Nazwa i adres oferęnta

1. Ciągnik roLńcry o mocy od 80 do 90 KM, napęd 4 x 4, sźuk 1,

2. Ładowacz czołowy o udźwigu do 1700 kg, sztuk 1,

Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfikacja ciągnika rolniczego:
o moc od 80 do 90 KM,
. napęd na 4 koła (4x4)
. ma§a ciągnika bez obciążeń minimum 4000 Ę,
o udźwig podnośnika mimimum 4200W,
o prędkośc max 40km/h
o DMC mimimum 5500 Ę dla 40 km/h,
. Skrzynia przekładniowa |2xl2 - 6stopniowa z rewersem i 2 zakresami
. 3-punktowy układ zawieszenia kategorii II
. Wydatek pompy hydraulicmej- 40- 60 l/min.
o Hydraulika Ęp: mechaniczna regulacja 2 siłowniki pomocnicze
e górny regulowany zaczęp trasnportowy
o 3 pary szybkozłączy tylnych + 1 sptyw
. siedzeniepasażera
o Poj . Zbiornika paliwa 140-160 litrów
o wom za|eżny i niezależmy
. zew. sterowanie podnośnikiem
o układ penumatyczny jedno oraz dwu obwodowy
. Koła przednie I3,6R24
. Koła Ęlne l6,9R34
o dodatkowe reflektory przednie
. klimałzacja
o obciązniki tylne koła 140- 170 kg.
. Rok produkcji 2020
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2. Specyfikacja ładowacza czołowego
. Udźwig od 1600 do 1700 kg.
. Wysokośó załadunku mimimum 3,90 m.
. masa Ładowacza do 650 kg.
. sterowanie j oystickiem ł rozdzielacz 3 -sekcyj ny
. mocowanie osprzętu EURO
. konstrukcja wsporcza do ciągnika
. szybkie mocowanie l ściąganie ładowacza z ciągnika
. wskźnik poziomowania osprzętu
. Ężka maksimum 2,2 m.

ofen - wybór naikorzystnieiszei oferty nastąpi w oparciu o następu
Lp. Nazwa kryterium Waga

l cena netto 80
2. Gwarąncia w miesiscach 20

lZa
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:
Lpl-wartośó punktowa, którą na\eży wyznaczyć
Wmin -wartość najniższa (najniższa cena) spośród złożonych ofert
Wbo -wartość danego kryterium (cena dla badanej oferty)
Wkryt. -waga kryterium -max liczbapunktów (80 pkt), która może byó przyznana w danym
kryterium
Punktacja zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Lpl =(Wmir/Wbo) x Wkryt.

2. Okres gwarancji
-okres gwarancji liczony w miesiącach
-ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Lpz-wartośó punktowa, którą na|eży wyznaczyć
Gmax -wartość najwyższa (najdłuższa gwarancja) spośród złożonych ofert
Gbo -wartość danego kryterium (okres gwarancji dla badanej oferty)
Gkryt -waga kryterium -max liczba punktów (20 pkt), która może byó przyznana w danym
kryterium
Punktacja zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Lp2= (Gbo/Gmax) x Gkryt

Sumaryczną liczbę punktów dla danej oferĘ obliczamy wg wzoru:
CLP: Lpl+Lp2
CLP - całkowita liczba punktów
Maksymalnaliczba punktów, jaką można przyznać danej ofercie - 100.
Osobno liczona będzie punktacja oferty dla ciągnika rolniczego a osobno puntacja oferty dla
ładowacza czołowego.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze oferty decyduje czas realizacji
zamówienia.
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Informacja na temat zakresu wykluczenia:

Termin składania ofert:

Termin nazłożeńe ofeńy na adres inwestora wynosi do 10 dni kalendanowych od dnia
otrzymaniazapytańa ofertowego .Liczy się skuteczne doręczenie oferty do inwestora, nie
decyduje data stempla pocźowego. Ostateczny termin na złożenie oferĘ upĘwa dnia
11.09.2020 r.
W prąrpadku dokonania jakichkolwiek zmian wtreści ząytańa dokoitanychprzez
Zarnańającego, okres zostanie wydłu:żony do 7 dni od dnia dokonania zmian.

Term in r ealizacji zamówien ia

Ostateczny mozliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia od dnia zfożęnia
formalnego zamówienia -nie późniei iak do dnia 30.10.2020 r. wlącznie

Beneficjent zasttzega sobie prawo do uniewa:żnienia postępowania ofertowego na kaZdym
jego etapie.

Ofertę należy ńoĘó w formie pisemnej : l.Fizycznie na adres inwestora tj.:
Kamil Bartoszewicz, Gospodarstwo Rybackie
Królewskie- Rybin, Rogaszyce 2I3 A,63-
500 Ostrzeszów, NIP 514-01-02-720
1ub

2. Rejestrowaną przesyłką pocztową lub
kurierską, skutecznie doręczoną na adres
inwęstora do 10 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania zapytania ofertowe go.

Nie decyduje data stempla pocztowego.
Ostateczny termin na złożenie oferĘ
upĘwa dnia 11.09.2020 r.

Odrzuceniu podlegaj ą ofeĘ:
- z okręsem gwarancji krótszym niż12 miesięcy,
- złożone po terminie,
- nie gwarantujące terminu realizacji,
- których treśó nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- ńożoneptzęz oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istrrieniem powipń
osobowych lub kapitałowych z
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- dane identyfikujące oferenta(nazwę i adres),
- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia w tym wszystkie dane wynikające z
,,Opisu przedmiotu zamowienid',
- wartość oferty netto w PLN lub Euro,
- termin realizacji od momentu dokonania zamówienia,
- okres gwarancji

W zńączniku nr 1 przykładowy wzór formu|arza oferty.

Do złożonej oferty proszę dołączyć opieczętowany i podpisany przez oferęnta z datą
wpływu j eden e gzemplarz ..Zapytania ofertowe go".

Oświadczam, że zapytanie ofeńowe nr 412020 otrrymalem dnia

(pieczątka i czytelny podpis oferenta/osoby upowa:żn i onej )

l-
lny podp is zamaw iając egolo soby upowazn i onej )
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