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Zapytania ofertowego 
                         15-04-2022r. 

Data   

ZAKŁAD HODOWLI PSTRĄGA MYLOF SP. Z 0.0. 

ZAPORA 11/1 

89-642 Rytel  

Dane identyfikacyjne zamawiającego  
  

         Nazwa i adres oferenta 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

1. Wykonanie i montaż krat stalowych w przegrodach rybnych 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

-  ilość krat 90 sztuki.   

-Wymiar mieszczący się w przedziale  1600 -1900mm/ 800 – 1000 mm 

- Krata wykonana z prętów ɸ 10 umieszczonych na ramie stalowej z płaskownika 40mm gr. 6mm  

- rozstaw prętów  co 0,7cm dla 32 krat  

-  rozstaw prętów co 1 cm dla   58 krat 

- Dokładny pomiar każdego otworu w przegrodach rybnych, gdzie będą znajdowały się kraty. Otwory w 

przegrodach rybnych jest różny.  

- malowana proszkowo  

- Dostawa i montaż  

- Cenę netto i brutto proszę podać jednostkową dla 1 sztuki  i dla całości zadania  

 

W przypadku jeśli w trakcie wykonywania robót budowlanych wynikną dodatkowe roboty nie 

przewidziane w przedmiarze robót a takich przewiduje się maksymalnie 10% wartości oferty będą 

prowadzone negocjacje z wykonawcą a koszt nie może być wyższy niż obecne ceny rynkowe. 

 
 

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

Lp. Nazwa kryterium 

 

Waga 

1. Cena netto  100% 
 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 

Opis sposobu przyznawania punktacji 

• Oferta nr 1 – (najkorzystniejsza) – 3 pkt 

• Oferta nr 2 – (mniej atrakcyjna) – 2 pkt 

• Oferta nr 3 – (najmniej atrakcyjna) – 1 pkt 

Jeśli dojdzie do sytuacji, że dwóch albo więcej przedłożą taką samą ofertę pod względem kryterium Cena i 

zostaną im przyznane 3 punkty. Będzie prowadzony z tymi wykonawcami dialog konkurencyjny, tak aby 

wyłonić wykonawcę najtańszego.  

 

 

Termin składania ofert 

Termin na złożenie oferty upływa 25 kwietnia 2022r.  

Termin realizacji zamówienia do 16 czerwca  2022r. 
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W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub 

kapitałowo z zamawiającym. 
 

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym postępowanie zostanie 

unieważnione. 
 

Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn 

 

Ofertę należy złożyć w: Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o. 

Zapora 11/1 

89 – 642 Rytel lub scan na adres e-mail 

r.narloch@pstrag-mylof.pl  

należy podać: adres, adres mailowy, nr fax 
 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  
 

• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),  

• opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,  

• wartość oferty netto/brutto. 

• termin ważności oferty 
 

 

 

 

(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)  
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