Radziądz, 19.10.2018 r
Data

Jan Krzysztof Raftowicz
Radziądz 85
55 – 140 Żmigród
Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych i przekierowujących
Opis przedmiotu zamówienia
wykonanie 10 sztuk konstrukcji drewnianych, wraz z montażem w miejscach wskazanych przez zamawiającego (na terenie
gospodarstwa w Rudzie Żmigrodzkiej), według Katalogu infrastruktury architektonicznej dla Doliny Baryczy(wydruk
wizualizacji w załączeniu), przedmiaru (w załączeniu) . Termin wykonania do 23 marca 2019 r.
Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa kryterium
1.
2.

cena brutto
długość okresu gwarancji

Waga
90%
10 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
Oferta by mogła zostać poddana ocenie musi spełniać wszystkie warunki niniejszego zapytania.
1. cena brutto oferty, znaczenie procentowe kryterium 90%
Max ilość punktów – 80 pkt.
dla rachunków uproszczonych cena podana, będzie traktowana jak cena netto dla faktury,
Zasady punktacji:
C = Cn/Cb*90
gdzie: C – ilość punktów za cenę dla badanej oferty
Cn – wartość ceny dla oferty z najniższą ceną
Cb – wartość ceny dla badanej oferty
2. długość okresy gwarancji, znaczenie procentowe kryterium 10%
Max ilość punktów – 10 pkt.
Zasady punktacji:
G = Gn/Gb*10
gdzie: G – ilość punktów za gwarancję dla badanej oferty
Gn – długość okresu gwarancji wyrażona w miesiącach, dla oferty z najdłuższą gwarancją
Gb – okres gwarancji wyrażony w miesiącach dla badanej oferty
Punkty uzyskane za poszczególne kryteria zostanie dla oferty zsumowana. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania
100 pkt. Uzyskane ilości pkt. zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.
Wybrana zostanie do realizacji oferta, która uzyska największą ilość punktów (C+G).
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej oferentów, wybrana zostanie oferta z niższą ceną, gdy
to nie rozstrzygnie oferenci Ci zostaną poproszeni o dodatkowe oferty z ceną niższą od wcześniej zaoferowanej.
Termin składania ofert
Termin na złożenie oferty wynosi 14 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego, do 2 11 2018r.
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:

Radziądz 85, 55 – 140 Żmigród lub traft@wp.pl

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres)
- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,

- wartość oferty netto/brutto.
- oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej0

