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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Siruwia Sp. z o. o                            Przesieka, 28.06.2018 r.  

Przesieka, ul. Brzozowe Wzgórze 8 b 

58-562 Podgórzyn          
                    ………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

/nazwa i adres oferenta/ 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na : 

Wykonanie następujących prac (robót budowlanych):  
1. Wymiana okien - 1 kpl. 

 

a) Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Wymiana okien w pawilonie etnograficznym (1 kpl.) nastąpi według podanych poniżej założeń i 
obejmować będzie:  
- okna z szybą matową antywłamaniową; 
- 4 szt.  okien o szer. x wys. [mm]: 1600 x 1090; 
- 1 szt.  okno o szer. x wys. [mm]: 580 x 1120; 
- 2 szt. okien o szer. x wys. [mm]: 500 x 1000; 
- 2 szt. okien o szer. x wys. [mm]: 500 x 1000; 
- montaż, materiały, robociznę i transport. 
 
Inwestycja realizowana w pawilonie etnograficznym usytuowanym na działce nr 182/7 obręb 
Przesieka, gmina Podgórzyn. 
  
Istnieje możliwość osobistego dokonania pomiarów (oględzin) w terenie pod kątem prac objętych 
postępowaniem, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Inwestorem drogą telefoniczną: osoba do 
kontaktu Jakub Kurowski, tel. 509-789-426.    
 

 

b) Warunki udziału w postępowaniu: 

 
W postępowaniu ofertowym mogą brać udział tylko podmioty, które posiadają odpowiednie 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych (prac) objętych zapytaniem ofertowym, 
odpowiedni sprzęt umożliwiający realizację inwestycji oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia 
opublikowania zapytania ofertowego zrealizowały zlecenia w zakresie podobnych bądź 
analogicznych robót budowlanych (prac) jak wyszczególnione w zapytaniu ofertowym na łączną 
kwotę minimum 25 000,00 zł brutto.  
Na etapie składania oferty informacja na ten temat może być przekazana na podstawie 
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wypełnionego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
Inwestor zastrzega sobie możliwość żądania stosownych dokumentów potwierdzających 
prawdziwość danych przedstawionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego na etapie 
podpisywania umowy z Wykonawcą (zwycięskim oferentem). 
 

 

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

1. Cena zamówienia netto  55 % 

2. Okres rękojmi (gwarancji)  25 % 

3. Czas reakcji naprawy usterek gwarancyjnych   15 % 

4. Termin płatności (dotyczy każdej z wystawionych podczas realizacji zadania 
faktur) 

   5 % 

   

d) Opis sposobu przyznania punktacji: 

Ocenie punktowej podlegać będą tylko oferty złożone we wskazanym w zapytaniu ofertowym 
terminie oraz odpowiadające treści zapytania ofertowego oraz złożone przez oferenta, który spełnia 
warunki określone w zapytaniu ofertowym.  
 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w 
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100% = 100 pkt) 
 
a) Punkty za kryterium „Cena zamówienia netto” zostaną obliczone wg. następującego wzoru: 
 
Cena oferty najtańszej 
----------------------------- x 55 = ilość punktów 
Cena oferty badanej 
 
b) Punkty za kryterium „Okres rękojmi (gwarancji)” zostaną obliczone wg. następującego wzoru: 
 
Czas trwania rękojmi / gwarancji (liczba miesięcy) oferty badanej  
------------------------------------------------------------------------------- x 25 = ilość punktów 
Najdłuższy czas trwania rękojmi / gwarancji  (liczba miesięcy) 
 
c) Punkty za kryterium „Czas reakcji naprawy usterek gwarancyjnych” zostaną obliczone wg. 
następującego wzoru: 

 
Czas reakcji naprawy usterek gwarancyjnych najkrótszy (w godzinach)  
------------------------------------------------------------------------------------------- x 15 = ilość punktów 
Czas reakcji naprawy usterek gwarancyjnych oferty badanej (w godzinach) 
 
d) Punkty za kryterium „Termin płatności” zostaną obliczone wg. następującego wzoru: 
 
Termin płatności oferty badanej (w dniach) 
-------------------------------------------------------- x 5 = ilość punktów 
Termin płatności najdłuższy (w dniach) 
 
Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Punkty będą 
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naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
W przypadku jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, 
który wskazał niższą cenę bądź koszt. W przypadku braku możliwości wskazania zwycięskiej oferty 
postępowanie ofertowe zostanie powtórzone, po uprzednim wezwaniu oferentów, którzy uzyskali 
taką samą punktację oraz wskazali taką samą wartość dla ceny bądź kosztu, do złożenia w terminie 
wskazanym przez Beneficjenta ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny i nie złożyli ofert 
dodatkowych bądź w złożonych ofertach dodatkowych zostanie wskazana ta sama wartość ceny lub 
kosztu (nie wyższa niż w pierwotnie złożonych ofertach). 

 

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia 

Wykluczeniu podlegają oferty w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii   
prostej, 
 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

 

f)  Termin składania ofert, 

 
Termin składania ofert upływa w dniu  

dzień miesiąc rok 

12 07 2018 

 

g)  Termin realizacji zamówienia 

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin 
realizacji zamówienia upływa w dniu   

dzień miesiąc rok 

31 08 2018 

 

h) Ofertę należy złożyć w : 

Przesieka, ul. Brzozowe Wzgórze 8 b 
58-562 Podgórzyn 

 

      adres 
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i ) Akceptowalne formy składania ofert *  

Oferty mogą zostać przesłane listem, pocztą 
kurierską, drogą elektroniczną lub złożone 

osobiście u wystawcy zapytania ofertowego. 
Decyduje data wpływu do Zamawiającego. 

 

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać 

opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.); 

 datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania 

w jego imieniu. 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; 

 opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym** (opis 

przedmiotu zamówienia) 

 wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,  

 wartość oferty netto, 

 termin realizacji zamówienia zgodny co najmniej z terminem wskazanym w zapytaniu 

ofertowym,  

 termin ważności oferty zgodny co najmniej z terminem realizacji zamówienia wskazanym w 

zapytaniu ofertowym, 

 inne nie wymienione powyżej elementy, które wpływają na prawidłowe dokonanie oceny 

oferty.  

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.  

 

k) Dopuszczalne/niedopuszczalne *** jest składanie ofert częściowych 

     
Siruwia Sp. z o. o. 

Elżbieta Kośmider, Prezes 
 
 
 
 

                    (czytelny podpis Beneficjenta /osoby upoważnionej  
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* Oferty mogą zostać przesłane faksem, listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście u wystawcy 

zapytania ofertowego. Dowodem przekazania oferty może być pokwitowanie odbioru oferty.  

** Należy podać możliwie pełną specyfikację przedmiotu zamówienia, w oparciu o informacje zawarte w instrukcji 

wypełniania wniosku. W zapytaniu należy wyszczególnić wszystkie przedmioty zamówienia wraz z podaniem szczegółowej 

specyfikacji technicznej planowanych do kupienia usług i towarów/dostaw. Zapytanie ofertowe powinno zawierać opis 

wszystkich wymaganych cech przedmiotu zamówienia, w szczególności: przeznaczenie i funkcje jakie ma spełniać 

usługa/dostawa, dodatkowe wyposażenie, warunki dostawy, niestandardowe wykończenie.  

 ***Niepotrzebne skreślić 


