
Zapytanie ofertowe 

2/2017 
 

21.11.2017 r. 

 Data      

  

Ośrodek Wczasowy „Roztoczanka”  

Naklicki Daniel 

ul. Tomaszowska 23, 22-672 Susiec 

NIP 921-187-83-13 

  

  

Dane identyfikacyjne zamawiającego  

  

 

 

  

                    Nazwa i adres oferenta  

  

  

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:  

   

Na dostawę - wyposażenie lokalu gastronomicznego Roztoczanka 

 

a) Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na wyposażenie dla Ośrodka Wczasowego „Roztoczanka” 

Daniel Naklicki, ul. Tomaszowska 23, 22-672 Susiec 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Kody CPV:  

                         39141000-2  Meble i wyposażenie kuchni 

5. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907) z uwagi na niespełnienie łącznie trzech 

okoliczności wymienionych w art. 3 ust. 5., postępowanie jest prowadzone w formie zapytania 

ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

 

 

 

b) Warunki udziału w postępowaniu  

1. Warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest prowadzenie działalności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz  objęcie w ofercie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Załącznikiem nr 3. 

2. Zadeklarowanie, że w przypadku wygrania postępowania ofertowego oferent zobowiązuje się do 

podpisania umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o wyborze wykonawcy. 

3. Terminowe złożenie pisemnej i podpisanej oferty na wskazany w zapytaniu ofertowym adres 

osobiście bądź za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub elektronicznej. 

4. Za terminowe złożenie oferty uznawany będzie jej wpływ w terminie wyznaczonym w zapytaniu 

ofertowym, niezależnie od tego czy będzie ona składana osobiście czy też przesyłką pocztową czy 



elektroniczną. 

5. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi 

załączniki 1, 2 i 3 do zapytania, oraz załączyć wymagane załączniki. 

 

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

kryteria:  

 

1.   Najniższa cena 80  %  

2.   Najdłuższy okres gwarancji 20  %  

  

 

 

d) Opis sposobu przyznawania punktacji  

 

1. Najniższa cena: maksymalna liczba 80 punktów  

Otrzyma oferta o najniższej cenie spośród otrzymanych ofert. Oferty z ceną wyższą będą otrzymywały 

proporcjonalnie niższą liczbę punktów wg wzoru: 

Kryterium cenowe: (cena najniższa)/(cena oferty badanej)  x 80% x 100pkt 

CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, 

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej; 

80%- wskaźnik stały 

 

2. Najdłuższy okres gwarancji:  maksymalna liczba 20 punktów 

Otrzyma oferta o najdłuższym okresie gwarancji spośród otrzymanych ofert. Oferty z gwarancją krótszą 

będą otrzymywały proporcjonalnie niższą liczbę punktów wg wzoru: 

Kryterium długości gwarancji: (gwarancja najdłuższa)/(długość gwarancji oferty badanej) x 20% x 

100pkt 

GN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, 

DGob – cena zaoferowana w ofercie badanej; 

20%- wskaźnik stały 

 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta, na którą składają się punkty otrzymane z 

oceny poszczególnych kryteriów – 100 punktów. 

Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał 

niższą cenę, następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji.   

 

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia  

 

Odrzuceniu podlegają oferty: 

1.  których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym, 

3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub 

kapitałowych, 

4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert. 

 

 

f) Termin składania ofert  

 

Termin składania ofert upływa w dniu  

dzień  miesiąc  rok  

05 12 2017 



  

 

 

 

g) Termin realizacji zamówienia  

 

  

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji 

zamówienia upływa w dniu  

dzień  miesiąc  rok  

15 01 2018 

                

  

h) Ofertę należy złożyć w:  

 

                                                                                      

 

 

  

 

i) Akceptowalne formy składania ofert:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:   

-dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),  opis nawiązujący do parametrów 

wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),  

  -wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,  wartość oferty netto,  termin realizacji 

zamówienia,  termin ważności oferty.  

 

k)   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. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa 

się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę 

sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.  

 

      l)    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.   

  

        m)       Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 

 

 

 

 

Ośrodek Wczasowy ROZTOCZANKA  

Naklicki Daniel  

ul. Tomaszowska 23,  22-672 Susiec 
email: ośrodek@roztoczanka.com.pl 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  

 poczty elektronicznej na adres email: 

osrodek@roztoczanka.com.pl,  

 poczty, kuriera  

 dostarczona osobiście  u wystawcy zapytania 

ofertowego adres:  

Ośrodek Wczasowy ROZTOCZANKA  

Naklicki Daniel  

ul. Tomaszowska 23,  22-672 Susiec 
 

mailto:osrodek@roztoczanka.com.pl


 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej) 

 


