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Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 

W imieniu Gospodarstwa Rybackiego Ruda Żmigrodzka Jan Krzysztof Raftowicz zapraszam do 
złożenia oferty na udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:   

zakup pompy  zatapialnej 
I. Zakres rzeczowy zadania: 

dostawa pompy zatapialnej o następujących parametrach minimalnych: 

− przystosowana do wody brudnej i ścieków, 

− minimalna wysokość max. podnoszenia 10 m 

− wydajność przy podnoszeniu na wysokość 6m, minimalnie 16 litrów/sekundę 

− moc 3 – 5 kW silnik trójfazowy 

− przyłącza o średnicy minimalnej DN100 
 

II. Termin realizacji zamówienia:  

Umowny termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od podpisania umowy o dostawę  
 
III. Warunki udziału w postępowaniu:  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia.  

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści oświadczeń musi wynikać, iż ww. warunki 
Wykonawca spełnił. 
                                                                                                                                                    
IV. Warunki wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:  

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę i odrzuca jego ofertę, gdy:  
1) Wykonawca posiada powiązania, w tym osobowe lub kapitałowe, z Zamawiającym lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy,     
2) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 
3) złożone po wyznaczonym terminie i innej formie niż wymienione w p. V. 
 

V. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę, w formie pisemnej, należy, przesłać pocztą e-mail na adres traft@wp.pl, lub listem poleconym, lub 

złożyć w zamkniętej kopercie w Radziądz 85, 55 – 140 Żmigród w terminie do dnia 16 września 2018 r. 
do godz. 1500, z oznaczeniem:  

Oferta na „zakup pompy zatapialnej”. 

 Za ofertę złożoną w terminie uznaje się ofertę, która zostanie dostarczona w wyznaczone miejsce 
i w określonym wyżej terminie.  
Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert zostaną odrzucone.  

VI. Kryterium oceny: 

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu 
gwarancji i rocznego serwisu. 
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Cena oferty – waga 90% 
Okres gwarancji – waga 10%  
3. Sposób oceny ofert: 
a) Ocena kryterium cena - łączna waga kryterium wyboru oferty wynosi 90% - wskaźnik Kc 
Ocena zostanie dokonana wg wzoru: 
Kc = Cmin / Cb x 90 
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Gdzie : 
Kc - kryterium cena oferty, 
Cmin - oferta z najniższą ceną, 
Cb - cena oferty badanej, 
90 - waga kryterium ceny, 

b) Ocena kryterium okres gwarancji - łączna waga kryterium wyboru oferty wynosi 10% - wskaźnik Kg 

Opis metody przyznania punktów: 
Kg = Gb/Gmax x 10 
Gdzie: 
Kg - kryterium okres gwarancji, 
Gb - wartość badanej oferty [podana w miesiącach], 
Gmax - najwyższa wartość spośród złożonych ważnych ofert * 
10 - waga kryterium okres gwarancji i rękojmi  
d) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Suma punktów 
przyznanych danej ofercie zostanie obliczona wg wzoru:  
Sko = Kc + Kg  
Gdzie: 
Sko - suma przyznanych punktów wg kryteriów oceny, 
Kc - kryterium cena oferty, 
Kg - kryterium okres gwarancji. 
 
4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Punkty obliczone będą 
w wartościach liczbowych do drugiego miejsca po przecinku, najkorzystniejsza oferta może otrzymać 
maksymalnie 100 punktów. Przyjęta przez Zamawiającego metodyka oceny kryterium zapewnia jej 
obiektywizm, gwarantuje konkurencyjność postępowania oraz upraszcza opracowanie ofert. 
5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty, ponieważ oferenci przedstawią taki sam poziom 
cen, zostaną oni wezwani do złożenia oferty dodatkowej z zastrzeżeniem, że oferta dodatkowa nie może 
mieć ceny wyższej niż pierwotnie złożona. 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:  

1. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć na Formularzu Oferty.  

2. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien uzyskać informacje niezbędne do sporządzenia 
oferty i mające wpływ na wartość zamówienia oraz dokładnie i szczegółowo zapoznać się z warunkami 
wykonania zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Formularz oferty wraz z załącznikiem nr 1 i określić w nich 
wartość netto w PLN, wartość podatku VAT oraz cenę brutto w PLN, za realizację przedmiotu zamówienia, 
wynikającego z zapytania ofertowego. Podana cena stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 
realizację całego przedmiotu zamówienia.    

 

VIII. Oferta powinna być napisana w języku polskim. 
 

IX. Oferta winna zawierać:  
Forma składanych dokumentów: 
- oferta oraz oświadczenia - oryginał dokumentu, 
- specyfikacja ofertowa urządzeń, robót i materiałów - oryginał dokumentu, 
- dokumenty inne niż oświadczenia - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.  
 
X.  Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego: 

Wykonawca może zwracać się osobiście, pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail: 
traft@wp.pl) do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego w terminie do 15 września 2018 
r.  
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XI. Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej/najkorzystniejszych oferty zawiadomi o wynikach 
postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.  

2. Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela pan Jan Krzysztof Raftowicz pod nr tel.  
601 733 559 lub 71 385 60 26 - w godzinach od 9:00 do 15:00. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły 
mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane 
zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

5. Wykluczone zostaną oferty podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z zamawiającym 
6. Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z 

niniejszym zapytaniem  
  
 
 
 

/-/ J.K. Raftowicz 

 


