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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na „Zakup samochodu z podwójną 

kabiną , skrzynią ładunkową i możliwością ciągnięcia przyczepy„ 

 

Samochód posiadać będzie następujące parametry:        
 

− podwójna kabina 

− skrzynia ładunkowa 

− dopuszczalna masa całkowita do 3,5t,  

− moc silnika min 120kW 

− Napęd 4x4 

− ilość miejsc min 4 

− dopuszczalna ładowność  min 850kg 

− hak holowniczy  

− dopuszczalna masa ciągniętej przyczepy z hamulcem min 3,4t 

 

Pojazd powinny posiadać wszystkie niezbędne i wymagane prawem atesty, 
certyfikaty, dopuszczenia do użytkowania na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

 
Miejsce realizacji zamówienia:  

woj. podlaskie, powiat Moniecki  gmina Krypno , miejscowość Ruda, obiekt stawowy 

Popielewo 

 

Niezbędne dokumenty ofertowe:   

1. formularz ofertowy  

2. oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 10.10.2022 r. o godz. 15.00 

Oferta i oświadczenie ostemplowane i podpisane, może być przesłana za pośrednictwem 

poczty, poczty elektronicznej (skany dokumentów w formacie PDF), kuriera bądź też 

dostarczona osobiście. Oferta niekompletna, lub która wpłynie po 10.10.2022 r. po godz. 15.00 

nie zostanie uwzględniona. 

Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w 

ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”).  

 

 

 

 



Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1. Średnia cena netto - 80%  

2. Długość udzielonej gwarancji w miesiącach - 20% 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: 

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów: 

 

Cena netto oferty (max. 80 pkt.) 

 

  Cena oferty  
   najtańszej (w pln) 
Cena =        ----------------------------  x 100 x znaczenie 80%       
  Cena oferty  
  badanej (w pln) 
 

Długość udzielonej gwarancji (max. 20 pkt.) 

 

   Czas udzielonej gwarancji  
   badanej oferty (m-c) 
Czas gwarancji = ------------------------------------  x 100 x znaczenie 20 %   
   Najdłuższy czas 
   udzielonej gwarancji (m-c) 
 
 

Termin dostarczenia towaru do dnia: 30.03.2023r.  

Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert 

zgodnych z zapytaniem ofertowym. 

Szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Pan Grzegorz 

Buraczewski tel: 501 342 246 

 

Zamawiający powiadomi i podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę 

( z uwzględnieniem kryteriów wyboru oferty)   

tel:501

