Zapytanie ofertowe nr 4/2018
1. Kierujący zapytanie:
PIEKARNIA - CUKIERNIA B.K. RUMIŃSCY Krzysztof Rumiński
ul. Warszawska 101, 87-123 Głogowo,
NIP 8790257736
reprezentowana przez właściciela – Krzysztofa Rumińskiego
zwana dalej Zamawiającym
Niniejszym zapraszamy do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na zasadzie
rozeznania rynku na piecyk jednokomorowy.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mieszałki z kotłami wyjezdnymi o następującej
specyfikacji:
• powierzchnia wypiekowa 0,5 m2,
• wysokość komory – min. 13 cm,
• wysokość pieca do 40 cm,
• moc całkowita – od 3,5 kW do 5,0 kW
Kod CPV: 42215000-6
2. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie realizacji zamówienia: po 15.04.2018 r.
Zakończenie realizacji zamówienia: do 31.05.2018 r.
Miejsce: ul. Warszawska 101, 87-162 Głogowo
3. Termin związania ofertą
30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
4.1 Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki udziału w
postępowaniu tj.:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację
zamówienia;
c. Nie zostali wpisani do KRD lub innego rejestru długów.
4.2 Oferenci przystępujący do postępowania obowiązani są przedstawić:
Pisemną ofertę spełniającą wszystkie warunki zamówienia.
4.3 Oferenci przystępujący do postępowania zobowiązani są zawrzeć w ofercie:
a. Całkowitą cenę oferty jaką Oferent żąda, podaną w walucie PLN, wpisaną cyframi oraz
słownie [cena powinna zostać podana wraz podatkiem od towarów i usług VAT chyba,
że oferta zostanie złożona przez podmiot zagraniczny, który na podstawie odrębnych
przepisów nie jest zobowiązane do uiszczenia podatku od towarów i usług VAT na
terenie Polski. Oferty sporządzone przez takich Oferentów zawierają cenę bez podatku
b. Informację o okresie udzielanej gwarancji
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4.4 Podlegają wykluczeniu Oferenci, którzy
a. nie spełniają warunków określonych pkt 4.1, lub
b. nie dostarczyli dokumentów wymienionych w pkt 4.2, lub
c. są powiązani osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
•
•
•
•

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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.

Uwaga: Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu oznacza akceptację bez zastrzeżeń treści
zapytania ofertowego oraz załączników.
5. Dopuszczalna liczba ofert składanych przez jednego Oferenta. Oferty wspólne.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności
wszystkich ofert danego wykonawcy w przypadku złożenia przez niego większej ilości ofert.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych.
6. Kryteria oceny oferty. Opis kryteriów.
W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu dokonana
będzie ocena ofert na podstawie następujących kryteriów:
8.1. Cena („C”) – 100 pkt (waga kryterium 100%)
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę netto za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę
kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny
kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:
Sposób obliczenia liczby punktów:
Najniższa cena oferty
Kryterium „C” =

x 100 pkt x 50% (waga kryterium)
Cena badanej oferty

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę
zsumowanych punktów.
Strona 2 z 3

W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Oferentów,
którzy przedstawili najkorzystniejsze oferty, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji
z tymi Oferentami.
W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką
Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje
możliwość negocjacji ceny z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
7. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 14-04-2018 do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego
w Głogowie, osobiście albo listem poleconym (liczy się data doręczenia do Zamawiającego)
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@ruminscy.pl.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków
zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania
przyczyny.
8. Miejsce i termin zawarcia umowy:
Umowa z wybranym Oferentem zostanie podpisana w miejscu i terminie ustalonym przez
Zamawiającego z tym Oferentem, którego oferta zostanie wybrana w okresie związania ofertą.
Integralną częścią umowy stanowi oferta złożona przez Oferenta.
9. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela właściciel Krzysztof
Rumiński tel. 603 882 030
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