
Zapytanie ofertowe 

                                  Data 30-12-2016 

Andrzej Rafiński 

Mamlicz 149 

88-190 Barcin 

 

     Dane identyfikacyjne beneficjenta  

 

                                                                                                                                Nazwa i adres oferenta 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

1. Opryskiwacz polowy z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP) 

 

a/ Opis przedmiotu zamówienia 

- pojemności 3300l,  

- szerokość belki 27m,  

- 9 sekcji,  

- komputer,  

- odbiornik GPS,  

- sterowanie precyzyjną dawką,  

- automatyczne wyłączanie sekcji,  

- zbiornik do mycia zewnętrznego,  

- głowice wielorozpylaczowe 

 

b/ Warunki udziału w postępowaniu 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest prowadzenie przez oferenta działalności gospodarczej w 

zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych oraz w zakresie serwisu maszyn i urządzeń 

rolniczych. 

 

c/ Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1 Cena 80% 

2 Warunki gwarancji 20% 

 

d/ Opis sposobu przyznawania punktacji 

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla  kryterium to 1, a największa to 3.  

Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla kryterium.  

Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika 

Procentowego. 

W przepadku, gdy wpłyną dwie oferty o takiej samej cenie, wyżej zostanie oceniona ta, która ma 

dłuższą gwarancję, gdy oferty które wpłynęły mają taki sam czas gwarancji , wyżej zostanie oceniona 

ta w której wskazany został krótszy czas realizacji. 



 

 

e/ Informacja na temat wykluczenia 

 
Odrzuceniu podlegają oferty:  

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  

b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,  

c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych 

lub kapitałowych,  

d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.  

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

f/ Termin składania ofert 

dzień miesiąc rok Termin składania ofert upływa w dniu 

 

 

12 01 2017 

 

g/ Termin realizacji zamówienia 

dzień miesiąc rok Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji 

zamówienia upływa w dniu 

 

30 04 2017 

 

h/ Ofertę złożyć w:  

Andrzej Rafiński 

Mamlicz 149 

88-190 Barcin 

 

        

i/ Akceptowalne formy składania ofert: 

 

List polecony, osobiście pod w/w adres 

 



 

 

j/ Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

- dane identyfikujące oferenta ( nazwę i adres) 

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym ( opis przedmiotu 

zamówienia ) 

- wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT 

- termin realizacji zamówienia 

- termin ważności oferty 

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty ( 

np. zostać opatrzone pieczęcią imienną / nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, 

itp. ). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby 

uprawnionej do występowania w jego imieniu.  

Przedkładane oferty musza odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by 

oferta zawierała inne dodatkowe informacje np. warunki płatności, wymagania dotyczące 

konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.  

 

 

 

                Czytelny podpis Beneficjenta/osoby 

upoważnionej 

 

 

 

                Potwierdzenie odbioru przez oferenta 

 


