Zapytanie ofertowe do operacji pt. Modernizacja ścieżki edukacyjnej oraz utworzenie na wiacie na maszyny rolnicze instalacji
fotowoltaicznej wraz z udostępnieniem przez terminal do ładowania, zielonej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.
umowa nr 00021-6523.2-SW010018/17/18
Radziądz, 19.06.2019 r
Data

Jan Krzysztof Raftowicz
Radziądz 85
55 – 140 Żmigród
Tel. 601 733 559
Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup i montaż terminalu do ładowania samochodów elektrycznych 2x11 kW
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa i montaż:
- stacja ma umożliwiać ładowanie 2 pojazdów z mocą minimalną 2x11 kW z możliwością rozbudowy do 2x22 kW , wg aktualnych
standardów.
- czytnik kart RFID pozwalający na identyfikację każdego standardu kart
- komunikacja Ethernet/LAN/GPRS/3G - ładowarka przygotowana do opcji wprowadzenia opłat za ładowanie
- licznik energii dla każdego punktu ładowania zgodny z dyrektywą MID
- przyłącze doprowadzające energię o długości 85 m (plan przebiegu w załączeniu)
dodatkowe wyjaśnienia tel. 601 733 559
Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa kryterium
Waga
1.
cena brutto
90%
2.
długość okresu gwarancji
10 %
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
Oferta, aby mogła zostać poddana ocenie, musi spełniać wszystkie warunki niniejszego zapytania.
1. cena brutto oferty, znaczenie procentowe kryterium 90%
Max ilość punktów – 90 pkt.
dla rachunków uproszczonych cena podana, będzie traktowana jak cena netto dla faktury VAT,
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 = Gb/Gn*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 05.07. 2019 r. do godziny 15:00)
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z
zamawiającym.
W przypadku braku wpłynięcia 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

(-)Jan Krzysztof Raftowicz
(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej0
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FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa .................................................................................................................................
Siedziba ..............................................................................................................................
Nr telefonu /faks/mail ..............................................................................................................
NIP .....................................................................................................................................
Regon .................................................................................................................................
Dane dotyczące Zamawiającego
Nazwa

Jan Krzysztof Raftowicz

Siedziba

Radziądz 85, 55 – 140 Żmigród

Nr telefonu /e-mail tel. 601 733 559 / e-mail: traft@wp.pl
NIP

915 131 57 52

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zobowiązujemy się wykonać
przedmiot zamówienia:
Zakup i montaż terminalu do ładowania samochodów elektrycznych 2x11 kW
Cena oferty wynosi:
brutto .................................................................... zł

(słownie : ............................................................................................................................. )
netto ....................................................................... zł

(słownie : ............................................................................................................................ )

podatek VAT ................... % ................................ zł

...........................................
miejscowość i data

..........................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
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Oświadczamy, że :

1) znamy i akceptujmy warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie;
2) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia;
6) przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.
7) udzielamy gwarancji na okres ...................................... m-cy.
8) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 25 dni licząc od dnia upływu terminu na
złożenie oferty;
9) Oświadczam, że jestem/nie jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo
z
Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1

a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

10) załączniki: …………………………………………………………..

...........................................
miejscowość i data

1

* Niewłaściwe skreślić

..........................................................
podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy

