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Zapytanie ofertowe

Gospodarstwo Pasieczne SdDECKI BARTNIK Str6ze 02.08.2017 r.
Sp6lka z o.o.
33-331 Str62e 235
NIP: PL 7343533509

Inwestycja bgdzie realizowana w ramach poddziatania 6.3.1. Roaru6j lokalnych zasob6w
subregion6w SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dnwa
Malopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Kod CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

a) Opis przedmiotu zam6wienia:

A.
B. wlukonanie i montaZ element6w skladowvch Ogrodu Dydaktycmego.

b) Parametry:

. Zgodnie z projektem koncepcyjnym Ogrodu Dydaktycznego - udostgpnionym na stronie
internetowej Zarnaw iaj 4c ego :

o Elementy Ogrodu powinny posiada6 atest, dopuszczaiqcy do ich eksploatacji w
otwartym terenie.

c) Wyb6r najkorrystniejszej oferty nast4pi w oparciu o nastgfuj4ce kryterii:
I WaftoSi oferty (Naczna cena netto za komponent A i B) 70%
2 Termin wvkonania zlecenia 30%

d) Opis sposobu przyznawania punktacji:

Najmniejsza moZliwa liczbapunkt6w do zdobycia dlakuhdego z kryterium to 1, a najwigksza to 3.
Punkty sqprzyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium. Liczbazdobytych punkt6w to
suma iloc4'n6w punkt6w zdobytych dla danego kryterium i wskaZnika procentowego. O wyborze
oferty decyduje najwyhszaN4cnra suma punkt6w za wszystkie kryteria oceny.
JeZeli oferenci u4'skaj4 tg sam4 Lqcm4 sumg punkt6w, wyZej w rankingu bgdzie umieszczony ten
oferent, kt6ry wskazatnihsz4 ceng, nastgpnie ten, kt6ry wskazalkr6tsry termin wykonania.

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia:

Ze sirJadania ofert wykluczone s4 podmioty powi4zane osobowo lub kapitalowo w stosunku do
zamawiaj1cego.
Zamaw iaj 4cy wyklucza skladani e o fert czg S ciolvych.
Odrzuceniu podlegaj4 oferty, kt6rych treSi nie odpowiada trefici zapytania ofertowego lub zloZone
po terminie skladania ofert.

f) Termin skladania ofert:

Termin skladania ofert (dotarcia oferly do siedziby Zamawiajqcego) uptywa w dniu: 25.08.2017 r.



g) Termin realizacji zam6wienia:

, Ostateczny termin rcahzacji zam6wienia uplywa w dniu: 30.04.2018 r.
- .h) Ofertg nale?y dostarczyd alternatywnie:

"'o 
osobi6cie lub przesylk4 pocztowq/kuriersk4 na adres: Gospodarstwo Pasieczne
S,4DECKI BARTNIK Sp6tka z o.o. 33 -331 St62e 235,

o przesylk4 elektroniczn1na adres e-mail: poremba@bartnik.pl lub tokarz@bartnik.pl

i) Akceptowalne formy skladania ofert:

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

j) AoLona oferta powinna zawiera6 co najmniej:

o dane identyfikui4ce oferenta tj, zawieral pelnq nazwg wystawcy oferty (np. zostai
opatrzone pieczqciq firmow4 nagt6wkow4, zostat sporz4dzone na papierze firmowym,
itp')'

. datg sporz}dzenia oferty oraz podpis oferenta (osoby uprawnionej do wystgpowania w
jego mieniu). W przypadku wersji elektronicznej oferty za wystarczaj4ce twuha sig
podanie imienia i nazwiska osoby, wystgpuj4cej w imieniu oferenta. Za datg
sporzqdzena dokumentu -tznaje sig datg wyslania oferty drog4 elektroniczn4,

o opis nawiqzti4cy do parametr6w wyszczeg6lnionych w zapytantt ofertowym
(zalqczony m proj ekcie koncepcyj nym),

o l4czna warto66 netto oferty z podzialem:
A.
B. wartoS6 netto wykonania element6w wraz z ich montazem w siedzibie

Zarflawiajqceso,
o termin realizac"ii zam6wienia.
o termin wa2noSci oferty (nie krdtszy niL do 30.09.2017 roku),
o okres gwarancji na elementy Ogrodu,
o oSwiadczenie o braku powiqzan osobowych i/lub kapitalowych Oferenta z

Zamawiaj1cym.
Przedkladane oferty musz? odpowiada6 tre(ci zapytania ofertowego.
Ponadto wskazane jest, by oferta zawienla inne dodatkowe informacje, np. warunki
platnoSci, moZliwe do uzyskania upusty, wymagania dotycz4ce konserwacji, przegl4d6w i
s erwisowani a ur z4dzetia, ko sztorys ofertowy, itp.

Zamawiaj1cy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postgpowania ofertowego bez podania
przyczyny.

k) Osoby do kontaktu w imieniu Zamawiaj4cego:

Lukasz Poremba - tel. (18)414.05.35; mob.: 694.484.031; e-mail: poremba@bartnik.pl
Maciej Tokarz - tel. (18)414.05.76; mob.: 539.292.600; e-mail: tokarz@bartnik.pl

ZpowaLaniem

-r/' tanusz Kasztelewicz


