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Gospodarstwo Rybackie „Wójcza” Sp. z o.o.
Biechów 80, 28-133 Pacanów
NIP 655-17-18-564
tel. 517 828 888
e-mail: zarzad@grwojcza.pl
Dane identyfikacyjne zamawiającego

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup ciągnika siodłowego o mocy silnika 400 KM - 520 KM.
Opis przedmiotu zamówienia
Ciągnik siodłowy o mocy silnika 400 KM – 520 KM zgodny z poniższą specyfikacją:
1. Moc silnika 400 KM – 520 KM.
2. Norma emisji spalin EURO6.
3. Klimatyzacja automatyczna.
4. Zbiornik paliwa o pojemności 300l – 500l.
5. Hydraulika dwuobwodowa.
Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa kryterium

Waga

1.
2.
3.
…

100%
-

Cena netto
-

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
1. Cena netto oferty:
Znaczenie procentowe kryterium: 100 %
Max. ilość punktów: 100 pkt
Zasady punktacji: Liczymy iloraz: łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do badanej oferty, następnie
wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga tj.(1,00).

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania: 100 pkt. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu
ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów, która stanowi sumę punktów uzyskanych w kryteriach cena
netto.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów wyżej w rankingu
będzie ten, który wskaże niższą cenę.

Termin składania ofert
Termin na złożenie oferty wynosi 14 dni roboczych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z zamawiającym.
W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie
zostanie unieważnione.
Ofertę należy złożyć w:

Gospodarstwo Rybackie „Wójcza” Sp. z o.o.
Biechów 80, 28-133 Pacanów
NIP 655-17-18-564
tel. 517 828 888
e-mail: zarzad@grwojcza.pl

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:




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

