Zapytanie ofertowe
Gospodarstwo Pasieczne S.{DECKI BARTNIK
Sp6lka z o.o.
33-331 Str6i,e 235
NIP: PL 7343533509

Str6ze 27.04.2017 r.

Inwestycja bEdzie realizowana w ramach poddzialania 6.3.1. Rozw6j lokalnych zasob6rv
subregion6w SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Malopolskiego na lata20I4-2020 (RPO WM)
Kod CPV: 45212140-9 Obiekty rekrearyjne

a)

Opis przedmiotu zam6wienia:

Dostawa r morrtaz zespolu 5 dom6w drewnianych, w tym
niepelnosprawnych.

b)

Zgodme zzaN4czonym projektem

Wyb6r najkorzystniejszej oferty nast4pi w oparciu o nastgpuj4ce kryteria:
1

2

d)

domek dostosowany dla os6b

Parametry:

.
c)

I

WartoSi ofertv
Termin wvkonania zlecenra

70%
30%

Opis sposobu przyznawania punktacji:

NajmniejszamoLhwaliczba punkt6w do zdobycia dlakazdego zkryterium to 1, a najwiEksza
to 3. Punkty sqprzyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium. Liczba zdobytych
punkt6w to suma iloczyn6w punkt6w zdobytych dla danego kryterium i wskaZnika
procentowego, O wyborze oferty decyduje najv'rylsza lqczna suma punkt6w za wszystkie
kryteria oceny.
Jeheh oferenci uzyskaj4tg sam4lqcznq sumg punktow,v'rylej w rankingu bgdzie umieszczony
ten oferent, kt6ry wskazal nrzszq cenE, nastgpnie ten, kt6ry wskazal kr6tszy termin
wykonania.

e)

Informacja na temat zakresu wykluczenia:

Ze sldadania ofert wykluczone s4 podmioty powi4zane osobowo lub kapitalowo w stosunku
do zamawiaj4cego. Odrzuceniu podlegaj4 oferly, kt6rych treS6 nie odpowiada treSci zapytania
ofertowego lub zLohone po terminie skladania ofert.

f)

Termin skladania ofert:

Termin skladania ofqrt (dotarcia oferty do siedziby Zamawiajqcego) uplywa
18.05.2017 r.

g)

Termin realizacji zam6wienia:

Ostateczny termin reahzacji zam6wienia uplywa w dniu: 30.06.2017

r.

w dniu:

h)

Ofertg naleiry dostarczyd alternafywnie:

o
o
D

osobiScie lub przesylk4 pocztowalkuriersk4 na adres: Gospodarstwo Pasieczne
S,{DECKI BARTNIK Sp6lka z o.o.33-337 Str6ze 235,
przesylk4 elektron iczn4 na adres e-mail : p_9"1e_r-n!.9@b-a.ftntk,p-1

Akceptowalne formy skladania ofert:

Dopuszcza sig skladanie ofert w formie pisemnej, elektronicznej. Wymagane jest, aby oferta
elektronicznej zostala nadana ze skrzynki e-mail, zidentyfikowanej jako adres
elektroniczny fi rmowy oferenta.

w formie

j)

ZloiLona oferta powinna zawiera(. co najmniej:

o
.

i adres),
opis nawrqzui4cy do parametr6w wyszczegolnionych
dane identyfikui4ce oferenta (nazwg

w zaptltaniu ofertowym
(zalqczonym proj ekcie),
o wartoSi oferty netto,
o termin realizacji zam6wienia,
r termin waznoSci oferty,
. okres gwarancji.
Oferty powinny zawierat dane identyfikuj4ce oferenta, tj. zawieruc peln4 nazwQ wystawcy
oferty (np. zostai opatrzone pteczEciq imienn4/nagl6wkow4, zosta(, sporzqdzone na paprerze
firmowym, itp.). Ofefiy musz4 r6wniez zawierac datg sporz4dzenia dokumentu oraz podpis
oferenta lub osoby uprawnionej do wystgpowania w jego mieniu. W przypadku wersji
elektrbnicznej zawystarczajqce uwala sig podanie imienia i nazwiska osoby wystgpuj4cej w
imieniu oferenta (sporzqdzaj4cej oferlg). Za datE sporz1dzenia dokumentu - uznaje sig datE
wystrania oferty drog4 elektroniczn4.
Przedkladane oferty musz4 odpowiadac treSci zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest,
by oferta zawierula inne dodatkowe informacje, np. warunki ptatnoSci, mozliwe do uzyskania
upusty, wymagania dotycz4ce konserwacjr,przeglqd6w i serwisowania urz4dzenra. kosztorys
of-er1owy, itp.
Zamawraj qc y wyklucza skladanie o fert cz g S ciowych.
Zamawraj4cy zastzega sobie prawo uniewaznienia postEpowania ofertowego bez podama
przyczyny.
Zpowa2aniem:
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