Skindzierz, dnia 22 października 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 6/2014

Przedmiot:

wózek widłowy ze zmiennym wysięgiem.

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Konar Stasiełuk Wojciech
Skindzierz 3
16-140 Korycin
tel. +48 85 72 19 190
e-mail: w.tomaszewski@konar.net.pl

I.

II.

WPROWADZENIE:
1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 907) zwanej dalej „ustawą”.
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji,
efektywności, jawności i przejrzystości.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej maszyny:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Wózek widłowy ze zmiennym wysięgiem o minimalnej specyfikacji technicznej i funkcjonalności
wskazanej w przedmiotowym zapytaniu:

Specyfikacja
Dane techniczne:
 moc silnika min. 100 KM
 udźwig min. 3,5 t.
 wysokość podnoszenia min. 6,0 m.
 widły do palet z hydraulicznym bocznym przesuwem
 klimatyzacja
 hydrauliczne szybkozłącze do szybkiej wymiany osprzętu
 rozmiar opon 25 x 15,5 L4
 oświetlenie drogowe

jednostka

ilość

szt

1

Urządzenie musi być modelem innowacyjnym oferowanym na
rynku światowym nie dłużej niż od 2011 roku – warunek
obligatoryjny.
Termin realizacji: do 12.12.2014 r.

III.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – JEŻELI DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
IV.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie pisemnie – osobiście lub
drogą pocztową na adres: PHU Konar Stasiełuk Wojciech, Skindzierz 3, PL-16-140 Korycin lub
drogą e-mailową na adres w.tomaszewski@konar.net.pl (w takim przypadku Przedsiębiorstwo
nadawcy, jego adres oraz osoba wystawiająca ofertę musi być zidentyfikowana. Jeśli oferta
składana jest w formie skanu przesłanego pocztą elektroniczną, to musi zawierać podpis i
pieczątkę osoby wystawiającej).

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 06 listopada 2014 r. o godzinie 9.00.
W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do
Zamawiającego na adres: PHU Konar Stasiełuk Wojciech, Skindzierz 3, PL-16-140 Korycin.
V.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, dostępnym na stronie www.konar.net.pl.
2. Oferta powinna być napisana w języku polskim.
3. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VI.
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert z
możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni.
VII.

KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ ICH WAGA

- Cena netto (w przeliczeniu na PLN wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert) - 80 pkt.
- Okres gwarancji (w miesiącach) - 20 pkt.
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów
zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę netto
za wykonanie przedmiotu zamówienia Ocena w ramach kryterium „Cena netto w PLN” (Kc)
będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc 

Cn
 80%  100
Co

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w
PLN”
Przez kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres
gwarancji (w miesiącach) od momentu prawidłowo zakończonego procesu protokołowania
odbioru zadań stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego i podany w
formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena
w ramach kryterium „Okres gwarancji” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kg 
gdzie:

Go
 20%  100
Gn

Go – okres gwarancji zaproponowany w badanej ofercie
Gn – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”.
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która
spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K  Kc  Kg
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w
PLN”
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostały podane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami
matematycznymi.

VIII.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:
Zamawiający może unieważnić postępowanie ofertowe bez podania przyczyn.

Osoba do kontaktu:
Wojciech Stasiełuk
tel. +48 85 72 19 190
e-mail: w.tomaszewski@konar.net.pl

