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ZAPYTANIA OFERTOWE
Zadanie nr 2
Inwestycja: Wytwórnia Gazów Technicznych w Brodnicy jest realizowane przy wsparciu
środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie
Konkurencyjności

Przedsiębiorstw,

Poddziałanie

5.2.1

Wsparcie

Inwestycji

Mikroprzedsiębiorstw, RPKP.06.02.01-04-276/10.
W oparciu o zasady wynikające z w/w Programu zwracam się do Państwa o
przedstawienie oferty handlowej na zakup wg poniższej specyfikacji.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wózka paletowego elektrycznego o udźwigu od 1,4 do 2,0 tony. Minimalny udźwig
1,4 tony. Przeznaczony do transportu butli w paletach do gazów technicznych na hali
napełniania butli.

Termin i sposób wykonania zamówienia:
Dostawa do punktu zamawiającego – 87-300 Brodnica, ul. Długa 62a, do dnia
27/06/2014. Transport wliczony w cenę wózka. Wymagana pełna dokumentacja i
certyfikaty.
Opis kryteriów wyboru oferty:
- cena ofertowa (waga kryterium 40%) (Pc)
- termin gwarancji na wózek (waga kryterium 20%) (Pgw)
- termin gwarancji na baterie (waga kryterium 20%) (Pgb)
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- rocznik wózka (nowy – 10 pkt, 2013 – 5 pkt., 2012 – 1 pkt., starsze – 0 pkt.)
(waga kryterium 20 %) (Pr)

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie przekroczy wyznaczonego
przez

zamawiającego

maksymalnego

budżetu,

spełni

wszystkie

wymagania

zamawiającego i zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru:
P = (Pc x 0,40) + (Pgw x 0,20) + (Pgb x 0,20) + (Pr x 0,20)
w którym:
Pc = (C min / C bad) x 100 pkt
Pc – liczba punktów w zakresie ceny
C min – najniższa cena spośród złożonych ofert
C bad – cena badanej oferty

Pgw = (Gw bad / Gw max) x 100 pkt
Pgw – ilość punktów uzyskana w zakresie terminu gwarancji na wózek
Gw bad – termin gwarancji na wózek badanej oferty (określony w miesiącach)
Gw max - termin gwarancji na wózek najdłuższy spośród złożonych ofert (określony w
miesiącach)

Pgb = (Gb bad / Gb max) x 100 pkt
Pgb – ilość punktów uzyskana w zakresie terminu gwarancji na baterie
Gb bad – termin gwarancji na baterie badanej oferty (określony w miesiącach)
Gb max - termin gwarancji na baterie najdłuższy spośród złożonych ofert (określony w
miesiącach)

Pr = (R bad / R max) x 100 pkt
Pr – ilość punktów uzyskana w zakresie rocznika wózka
R bad – ilość punktów w zakresie rocznika badanej oferty
R max – ilość punktów w zakresie rocznika największa spośród badanych ofert.
Termin wyboru oferty: 27/05/2014. O wyborze zostanie poinformowany wykonawca,
który uzyska największą ilość punktów.
Dodatkowe informacje: + 48 604 276913 Jerzy Półchłopek.
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Z wyrazami szacunku

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
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