Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o.
Zapora 11 lok. 1 , 89-642 Rytel
Biuro: tel(52)3985 177 / fax(52)3985 489
e-mail:biuro@pstrag-mylof.pl
www.pstrag-mylof.pl

Zapytani ofertowe
08-02-2019r.
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:
Zakup:
1. Zakup dwóch zbiorników Euro-Cyl 180/24LFT
Opis przedmiotu zamówienia
Zbiornik Euro-Cyl 180/24LFT-2szt
Miejsce dostawy Zapora 11
Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa kryterium
1.
2.

Waga

Cena netto
Długość okresu gwarancji

70%
30%

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
(Objaśnienie- liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i
wskaźnika procentowego.)
Punkty zostaną przeliczane w następujący sposób :
Dla kryterium „Cena” :
•
Oferta nr 1 -3 pkt x 70% = 2,1pkt
•
Oferta nr 2 – 2 pkt x 70% = 1,4 pkt
•
Oferta nr 3 -1 pkt x 70% = 0,7pkt
Dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji”
•
Oferta nr 1 -3pkt x 30% = 0,9pkt
•
Oferta nr 2 - 2pkt x 30% = 0,6pkt
•
Oferta nr 3 -1pkt x 30% = 0,3pkt
Następnie punkty zostaną dodane, a ich suma zostanie podana pod pozycją „Łącznie”.
Jeżeli dojdzie do sytuacji, że wszyscy oferenci przedłożą taką samą ofertę pod względem kryterium CENA lub
OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI, zostaną im przyznane 2 punkty za dane kryterium. Jeżeli oferty dwóch
oferentów będą takie same pod względem danego kryterium, a trzecia oferta będzie korzystniejsza, oferent
otrzymuje 3 punkty, jeżeli mniej korzystna 1 punkt
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Termin składania ofert
Termin na złożenie oferty upływa 28 luty 2019r.
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z zamawiającym.
W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytanie 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 być sporządzona na papierze firmowym lub opatrzona pieczątką i powinna zawierać co
najmniej:
•
•
•
•
•

dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
wartość oferty netto/brutto.
termin ważności oferty
okres gwarancji

Osoba do kontaktu – Karol Kroplewski 607 545 597

(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)

