Kowalowice dnia 20.11.2017 r.

EKOTEX sp. z o.o.
Kowalowice
Ul. Parkowa 4
46-100 Namysłów

Zapytanie ofertowe - korekta

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:
„Dostawę samochodu dostawczego”
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie
całkowitej 3,5 t , spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, według poniższych
danych technicznych:


























Pojemność skokowa silnika – minimum 2,0 L
Moc silnika – minimum 150 KM
Rodzaj paliwa – olej napędowy
Gwarancja – minimum 2 lata
Autoryzowana stacja obsługi w odległości nie większej niż 100 km od siedziby
Zamawiającego
Zabudowa skrzyniowa z plandeką
Pojemność przestrzeni ładunkowej - minimum 25 m3
Maksymalna wysokość zabudowy – licząc od podłoża – 3,35 m
Stopień ułatwiający wejście do przestrzeni ładunkowej zamontowany w tylnej burcie
Maksymalna masa własna samochodu z pełnym zbiornikiem paliwa – 2.500 kg
Pojemność zbiornika paliwa – minimum 100 l,
Klimatyzacja
Radio
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Czujnik temperatury zewnętrznej
Lusterka zewnętrzne na przedłużonych ramionach, elektrycznie sterowane i podgrzewane
Oświetlenie przestrzeni ładunkowej, sterowane z kabiny
Oświetlenie terenu przed przestrzenią ładunkową
Chlapacze przednie
Reflektory przeciwmgielne
Pilot zdalnego sterowania centralnym zamkiem w kluczyku
Kolumna kierownicy z regulacją wysokości
Szyby przednie sterowane elektrycznie
Podłokietnik i regulacja lędźwiowa siedzenia kierowcy
Dwumiejscowe siedzenie pasażerów







Fotel kierowcy mechanicznie zawieszony
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Poduszka powietrzna kierowcy
System podtrzymujący koło zapasowe
Pełnowymiarowe koło zapasowe

Zakres oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z
powyższymi wymaganiami technicznymi
2. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział jedynie dostawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą
związaną ze sprzedażą samochodów minimum 3 lata ( kopia wpisu do CEIDG lub KRS i
oświadczenie oferenta ) .
3. Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium
1. Cena netto
2. Pojemność skrzyni ładunkowej w m3

punktacja
do 80 punktów
do 20 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100
4. Sposób oceny - punkty przyznawane będą według poniższej formuły:
Cena netto : punktacja będzie obliczona według wzoru :
𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 punktów =

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎
× 80 𝑝𝑘𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

Pojemność skrzyni ładunkowej w m3 – (w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku)
punktacja będzie obliczona według wzoru :

Liczba punktów =

𝑝𝑜𝑗𝑒𝑚𝑛𝑜ść 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 ( 𝑚3 )
× 20 𝑝𝑘𝑡
𝑛𝑎𝑗𝑤𝑖ę𝑘𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑚𝑛𝑜ść ( 𝑚3)

5. Wybór najkorzystniejszej oferty - Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu
o bilans punktowy według wyżej ustalonych kryteriów oceny ofert i w ciągu 14 dni podpisze
umowę z wybranym Oferentem. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają tę samą
ilość punktów, Zamawiający wybierze tańszą ofertę, a w sytuacji gdy ceny ofert będą
identyczne wybrana zostanie oferta, która wpłynęła najwcześniej. Jeżeli Oferent, którego
oferta została wybrana do realizacji niniejszego zamówienia, będzie uchylał się od zawarcia
umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty z najwyższą ilością punktów

spośród pozostałych złożonych ofert. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia
ofert.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zakończenie postępowania bez wyboru dostawcy.
7. Wykluczeni z postępowania są oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
8. Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferentów nie spełniających warunków udziału w postępowaniu,
- złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
9. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu

dzień

Miesiąc

Rok

27

11

2017

dzień

Miesiąc

Rok

31

01

2018

10. Termin realizacji zamówienia
Ostateczny możliwy do zaakceptowania
termin realizacji zamówienia upływa w dniu
11. Akceptowalna forma składania ofert:
Ofertę na formularzu ofertowym, znajdującym się w Załączniku nr 2, wraz ze wszystkimi
niezbędnymi załącznikami należy złożyć w wersji papierowej : osobiście lub przesłać listem
poleconym albo przesyłką kurierską na adres:
EKOTEX sp. z o.o. , Kowalowice , ul. Parkowa 4 ; 46-100 Namysłów .
W przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej decydująca o ważności oferty będzie data
otrzymania przesyłki przez Zamawiającego.
12. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:










dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty wraz z adresem,
numer NIP , numer Regon,
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nawiązujący do parametrów wyszczególnionych
w zapytaniu ofertowym ,
wartość oferty netto, brutto, podatek VAT
warunki płatności,
okres gwarancji,
termin realizacji zamówienia,
termin ważności oferty,
datę sporządzenia dokumentu
podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu

13. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w sprawie wyboru
wykonawcy zadania, bez wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny.

15. W sprawie postępowania ofertowego kontakt z Panem Markiem Radwańskim
tel. 602 103 611

Podpis Zamawiającego
Prezes Zarządu
Marek Radwański

