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Data

'iuniimó;a na śt.ońió iń;fi;i;;;i- l

Beneficjenta/l nwestora :

1www,k19|_e__w9k!karprp! :

Nazwa i adres oferenta

TeL,607 993-Z37
Dane identyfi kacyjne zamawiającego

Łodź rybacka samowyładowcza. dłueość do 6.1 metrów. wraz z transportem. sztuk 1

Opis przedmiotu zamówienia

Łódźrybacka samowyładowcza, długość do 6,1 metrów, wrazztransportem, sztuk 1,

Specyfikacj a samowyładowczej łodzi rybackiej :

- długość od 5,9 metra do 6,1 metra,
- wyporność minimum 1000 kg,

Transport łodzi samowyładowczej na adres bazy Gospodarstwa Rybackiego Królewskie-
Rybin: Rybin (działka nr 350/3), 43-507 Kobyla Góra, wojewódżwo wielkopolskie, Polska.
Dane GPS: 5I"22' I0.5"N 1 7o44'00.7"E

ofert - uo
Lp. Nazwa kryterium Waga

l cena netto 80
2. okres łwarancii w miesiscach 20
J.
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znawania enie dane

1. Cena
--cena liczona w PLN (eśli cena netto oferty zostanie podana w Euro lub innej walucie,
podczas ptzyznawania punktacji zostanie ptze|iczona na PLN, według kursu zakupu Euro
lub innej waluty, opublikowanego przęzNBP z dnia wystawienia ofeny. Jeśli w tym dniu
NBP nie publikuje kursu- kurs z dnia poprzedniego)
-ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Lpr-wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
Wm i n -warto ść najniższa (najniższa c en a) sp o śr o d zło żony ch o fert
Wbo -wartość danego kryterium (cena dla badanej oferty)
Wkryt.-waga kryterium -max liczba punktów (80 pkt), która moze byó ptzyznana w danym
kryterium
Punktacja zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Lpl :(Wmin/Wbo) x Wkryt.

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

Sumaryczną liczbę punktów dla danej oferty obliczamy wg wzoru:
CLP: Lpr+Lpz
CLP - całkowita |iczba punktów
Maksymalnaliczba punktów, jaką można przyznać danej ofercie - l00.
Za naj|epszą ofertę uważa się tą, która osiągnie najwięcej punktów. W przypadku uzyskania
takiei samei liczby punktów o ie czas ręalizacii zamówienia.

Inform na temat zakresu
Odrzuceniu podlegaj ą oferty :

- z okresem gwarancji krótszym niż 12 miesięcy,
- złożone po terminie,
- nie gwarantujące terminu realizacji,
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożonęprzez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powązań
osobowych lub kapitałowych z Beneficientem

uczenla

Termin składania ofert

Termin nazłożenie oferty na adres inwestora wynosi do 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymaniazapylania ofertowego.Liczy się skuteczne doręczenie oferty do inwestora, nie
decyduje data stempla pocźowego. Ostateczny termin na złożenie oferty upływa dnia
11.09.2020 r.
W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w treści zapytaria dokonanychprzez
Zamawiającego, okres zostanie wydłużony do 7 dni od dnia dokonania zmian.

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin rea|izacji zamówienia od dnia złożenia
formalnego zamówienia -nie późniei iak do dnia 30.10.2020 r. włącznie.
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uniewaznienia postępowania ofertowego naBeneficjent zastrzega sobie prawo do
jego etapie.

każdym

Ofertę należy złożyó w formie pisemnej : I.Fizycznie na adres inwestora tj.:
Kamil Bartoszewicz, Gospodarstwo Rybackie
Królewskie- Rybin, Rogaszyce 2I3 A,63-
500 Ostrzeszów, NIP 514-01-02-720
lub
2. Rejestrowaną przesyłką pocźową lub
kurierską, skutecznie doręczoną na adres
inwestora do 14 dnia kalendarzowego od dnia
otrzymania zapytania ofertowego.
Nie decyduje data stempla pocztowego.
Ostateczny termin na złożenie oferty
upływa dnia 11.09.2020 r.

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

W zńączniku nr 1 przykładowy wzór formularza oferty.

Do złozonej oferty proszę dołączyć podpisany przez oferenta i opieczętowany z datą wpływu
1 egzemplarz ..Zapytania ofertowego".

Oświadczam, ft w dniu .......otrzymałem ,rZapytanie ofeńowe nr 712020",

zapoznałem się z treścią zapytania ofeńowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

i (pieczątka i czytelny podp i s oferenta./osoby upo wam i onej )
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