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Zapytanie ofertowe 

13.01.2020 

Data   

 

„Hubertówka” Agnieszka 

Matkowska 

Zamek Myśliwski 1 

56-300 Milicz  

 

 

Dane identyfikacyjne zamawiającego 

           

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

- wykonanie schodów zewnętrznych 

- wykonanie tarasu 

 

 

1) Opis zadania 

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Pełna dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie inwestora. 

Dopuszcza się ujęcie materiałów wskazanych w przedmiarze lub równoważnych (o parametrach takich 

samych lub zbliżonych do ujętych w przedmiarze robót). 

 

2) Warunki udziału w postępowaniu 

--- 

 

3) Kryteria oceny oferty - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące 

kryterium/kryteria: 

1. Cena oferty  80% 

5. Okres gwarancji powykonawczej.  20% 

 

4) Opis sposobu przyznawania punktacji 

Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium „cena oferty”, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie z 

poniższym wzorem: C = Cmin x 80 / Co, gdzie: C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach 

kryterium „cena oferty”; Cmin - najniższa cena netto za realizację zamówienia zaoferowana w 

nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu; Co - cena netto za realizację całego zamówienia oferty 

ocenianej;  

80 – waga kryterium „cena oferty”.  

 

Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium „długość okresu gwarancji”, dla ofert 

nieodrzuconych, zgodnie z poniższym wzorem: OG = To x 20 / Tmax , gdzie: OG - liczba punktów 

przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „długość okresu gwarancji”; Tmax – najdłuższy okres 

gwarancji liczony w liczbie miesięcy zaoferowany w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu To 

– liczba miesięcy okresu gwarancji; 20 – waga kryterium „długość okresu gwarancji” 

 

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się ogólną punktacją (wygrywa oferta z 

najwyższą liczbą punktów), obliczoną jako suma osiągniętych przez Oferenta punktów w każdym z 

kryteriów, na podstawie następującego wzoru: K=K1+K2 gdzie: K– całkowita liczba punktów przyznanych 

ofercie K1 – liczba punktów przyznanych w kryterium „cena” K2 – liczba punktów przyznanych w kryterium 

„długość okresu gwarancji”. W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów 

wygrywa oferta z najniższą ceną. 

 

5) Informacje na temat zakresu wykluczenia 

 

Oferty, których treść nie odpowiada niniejszemu zapytaniu; złożone przez oferenta; złożone przez oferenta 

podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych; które zostały 

złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert. 
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6) Termin składania ofert  

 

Termin składania ofert upływa w dniu: Dzień  Miesiąc  Rok  

03  01 2020  

 

7) Termin realizacji zamówienia  

 

Ostateczny możliwy do zaakceptowania 

termin realizacji zamówienia upływa w dniu 

Dzień  Miesiąc  Rok  

02  03 2020  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zlecenia (za zgodą wykonawcy) z przyczyn 

nieleżących po jego stronie. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru żadnej z ofert. 

 

8) Ofertę należy złożyć pod adresem: 

 

Agnieszka Matkowska  

Zamek Myśliwski 1  

56 -300 Milicz  

 

 

Akceptowalne sposoby składania ofert: 

 

Osobiście w siedzibie firmy. 

Zamek Myśliwski 1, 56-300 Milicz  

 

(należy podać: adres, adres mailowy, nr fax, itp.) 

 

9) informacja o możliwości składania ofert częściowych, jeżeli zadanie jest podzielne i beneficjent dopuścił taką 

możliwość 

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, przy czym będą one brane pod uwagę tylko wtedy, gdy nie 

wpłynie żadna oferta kompleksowa.  

 

 

 

10) Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać 

opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również 

zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego 

mieniu.  

 

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała 

inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące 

konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

/-/ Agnieszka Matkowska  

 

 


