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Opis sposobu przyznawania punktacji; 

Zapytanie ofertowe 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

1.

Razem

Wał uprawowy - łąkowy ciągniony szerokość robocza 6 - 6,5 m

2.

waga 

kryterium

80

100%

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

19.10.2018

Kryteria oceny oferty-wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria; 

 Warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży maszyn lub urządzeń 

odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Spełniniem tego warunku jest dostarczenie wraz z ofertą wydruku z KRS lub 

CEIDG

Wał uprawowy - łąkowy ciągniony szerokość robocza 6 - 6,5 m, pierścienie Cambridge o średnicy 600 mm, składany 

hydraulicznie

(data)
Stadnina Koni Janów Podlaski Spółka Z.O.O, Wygoda 

3, 21-505 Janów Podlaski

Dane identyfikacyjne zamawiającego

20.

Opis przedmiotu zamówienia; 

Warunki udziału w postępowaniu; 

Cena

Długość okresu gwarancji

Kryterium ceny: 80%                                                                                                                                                                                         

Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem  C= (Cn÷Co) x 80 punktów                                                      

C - przyznane punkty                                                                                                                                                                                            

Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie                                                                                                                           

Co - cena oferty ocenianej                                                                                                                                                                                                                           

Maksymalna liczba punktów która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w kryterium wynosi 80 punktów.  

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, związane z terminowym 

i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące 

sie do przedmiotu zamówienia, zyskiem wykonawcy, wszystkimi podatkami i opłatami wymaganymi przepisami                                                                                                                                                                      

Kryterium długości okresu gwarancji : 20%                                                                                                                                                             

Liczbę punktów przyznanych ofercie w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty dla kryterium długość okresu gwarancji                           

Zamawiający przyzna zgodnie z poniższą punktacją:                                                                                                                      

długość okresu gwarancji  12 miesięcy - 0 punktów                                                                                                                                                 

długość okresu gwarancji  24 miesiące - 10 punktów                                                                                                                                                           

długość okresu gwarancji  36 miesięcy - 20 punktów                                                                                                                                                      

Przy czym: Okres gwarancji dłuższy niz 36 miesięcy będzie liczony jako 36 miesięcy. Okres gwarancji dłuższy niż 24 

miesiące będzie liczony jako 24 miesiące. Okres krótszy niz 12 mięsięcy będzie uznany za niezgodny z treścią zapytania 

(minimalny okres gwarancji - 12 miesięcy). Wykonawca może zaoferować wyłącznie 12 miesięcy lub 24 miesiące, lub 36 

miesięcy. Maksymalna ocena punktowa w kryterium długość okresu gwarancji to 20 punktów.

Informacje na temat zakresu wykluczeń; 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania bądź unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Grzegorz Czochański

Złożona oferta powinna zawierać:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres),                                                                                                                                                                   

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych z zapytaniu ofertowym,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- termin realizacji zamówienia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- termin ważności oferty,                                                                                                                                                                                        

- długość okresu gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Termin realizacji zamówienia; 

Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych; 

Ofertę należy złożyć w; 

30.04.2019Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu

Adres, adres mailowy, nr. fax

Akceptowalne formy składania ofert; 

(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej)

w formie pisemnej osobiście lub pocztą 

przesyłką rejestrowaną na adres:  Stadnina 

Koni Janów Podlaski Spółka Z.O.O, 

Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski

Termin składania ofert upływa w dniu 27.10.2018

Wykluczeniom podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 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, pokrewieństwa 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

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

bezstronności tych osób.   

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) kóre zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert

Termin składania ofert; 

Stadnina Koni Janów Podlaski Spółka 

Z.O.O, Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski
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