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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na remont i modernizację 

pomieszczeń przyjęcia i obrotu rybą w rybakówkach Stare Juchy, Sajzy i Sędki zgodnie z 

przedmiarem robót ujętych w kosztorysie inwestorskim  z dn. 22.01.2019r wykonanym przez 

AASOBOL Pracownia Projektowa Arnold Sobol. 

Ostateczny termin wykonania prac upływa dnia: 15.10.2019r.. Szczegółowy harmonogram 

prac zostanie uzgodniony w umowie.  Za porozumieniem stron termin wykonania może ulec 

zmianie.  

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1. Wartość oferty netto - 70%  

2. Długość udzielonej gwarancji od momentu odbioru prac (w miesiącach) – 30% 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: 

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów: 

Wartość netto oferty 

  Wartość oferty  
   najtańszej (w pln) 
Cena =        ----------------------------  x 100 x znaczenie 70%      (max. 70 pkt.) 
  Wartość oferty  
  badanej (w pln) 
 
 
Długość udzielonej gwarancji od momentu odbioru prac (w miesiącach) 
 
             Czas udzielonej gwarancji 
       badanej oferty 
Czas gwarancji = ---------------------------- x 100 x znaczenie 30 %  (max. 30 pkt.) 
          Najdłuższy czas  
      udzielonej gwarancji 
 
Oceniane będą wyłącznie kompletne oferty zawierające: 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego). 

Termin składania ofert upływa w dniu: 29.08.2019r. o godz. 15.00   



Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, kuriera bądź też 

dostarczona osobiście.  

Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym ( zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w 

ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”). 

Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku braku złożenia dwóch ofert zgodnych 

z zapytaniem ofertowym  

Zamawiający powiadomi i podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę 

(z uwzględnieniem kryteriów wyboru oferty)  

Szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udzieli Pan Andrzej Abramczyk, 

tel. 503 316 025 

Dokumentacja techniczna znajduję się do wzglądu w siedzibie Zamawiającego i zostanie 

udostępniona na wniosek Oferenta.  

        

 

 


