
 

Tomaszów Lubelski, 23.12.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 

 

 

  

Expom Sp. z o.o. 

ul. Jana III Sobieskiego 14C 

22-680 Lubycza Królewska 

NIP 9210009791, REGON 950174888 

 

Dane identyfikacyjne zamawiającego 

           

 

 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

dostawę -  hakowej zabudowy asenizacyjnej 
 

 

1) Opis zadania 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa hakowej zabudowy asenizacyjnej dla Expom  

Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 14C, 22-680 Lubycza Królewska. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Okres gwarancji na dostawę powinien wynosić minimum 12 miesięcy i stanowi kryterium oceny 

ofert. 

5. Kody CPV:  

 34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków  

6. Termin dostawy wg zamówienia: do 13.01.2020 r.  

7. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2019.0.1843) z uwagi na niespełnienie łącznie trzech okoliczności 

wymienionych w art. 3 ust. 5., postępowanie jest prowadzone w formie zapytania ofertowego 

zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

 

1.1 Termin realizacji zadania 

13.01.2020 r. 

 

2) Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest prowadzenie działalności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz  objęcie w ofercie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z Załącznikiem nr 3. 

2. Zadeklarowanie, że w przypadku wygrania postępowania ofertowego oferent zobowiązuje się do 

podpisania umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o wyborze 

wykonawcy. 

3. Terminowe złożenie pisemnej i podpisanej oferty na wskazany w zapytaniu ofertowym adres 

osobiście, elektronicznie bądź za pośrednictwem poczty.  

4. Za terminowe złożenie oferty uznawany będzie jej wpływ w terminie wyznaczonym w zapytaniu 

ofertowym, niezależnie od tego czy będzie ona składana osobiście, elektronicznie czy też 



przesyłką pocztową. 

5. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi 

załączniki 1, 2 i 3 do zapytania, oraz załączyć wymagane załączniki. 

 

 

3) Kryteria oceny oferty - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące 

kryterium/kryteria: 

1. Cena brutto  80 % 

2. Okres gwarancji  20 % 
 

4) Opis sposobu przyznawania punktacji 

1. Zamawiający przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosować będzie kryteria: 

 cena = 80% 

 okres gwarancji = 20%  

2. Do oceny zostanie przyjęta cena brutto oferty 

3. Zamawiający dokona oceny ofert stosując zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca największą 

ilość punktów, jest ofertą najkorzystniejszą 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną. 

5. Dla oceny punktowej ofert zastosowane zostaną wzory 

 

6. Opis kryteriów oceny ofert 

a) Kryterium cena (Wc; max = 80 pkt): 

 

Wc = (Cmin/Cb) x Wmax 

gdzie:  

 Wc - liczba punktów oferty ocenianej 

 Cmin - cena najniższej oferty spośród ofert podlegających ocenie 

 Cb - cena ocenianej oferty 

 Wmax - 80 (maksymalna liczba punktów) 

 

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Do oceny zostanie przyjęta 

cena brutto oferty. 

 

b) Kryterium okres gwarancji (Wg; max = 20 pkt): 

 

W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy 

(1 rok) i liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. 

Kryterium okres gwarancji oceniane będzie przez Zamawiającego na postawie zadeklarowanego przez 

Wykonawcę terminu (wyrażonego w miesiącach) mieszczącego się w poniższych przedziałach: 

 oferta o okresie gwarancji równym 12 miesięcy otrzyma 0 pkt.tj. minimalny okres gwarancji, 

 oferta o okresie gwarancji równym 13 miesięcy do 23 miesięcy otrzyma 10 pkt. 

 oferta o okresie gwarancji równym 24 miesięcy i dłuższym otrzyma 20 pkt.  

 

Punkty w ramach powyższego kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych przez 

Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w Formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający 

przyjmie, że Wykonawca zaoferował 12 miesięczną (roczną) gwarancję i Wykonawca w takim 

przypadku otrzyma 0 pkt w powyższym kryterium. 

Oferty z krótszym niż 12 miesięcy (1 rok) okresem gwarancji będą traktowane jako niezgodne z 

opisem przedmiotu zamówienia i będą podlegały odrzuceniu. 



 

5.1) Miejsce składania ofert   

Expom Sp. z o.o. 

ul. Jana III Sobieskiego 14C 

22-680 Lubycza Królewska 
 

Akceptowalne sposoby składania ofert
1
: 

Oferta powinna być przesłana za 

pośrednictwem: 

1. poczty, kuriera  

2. dostarczona osobiście  u wystawcy zapytania 

ofertowego adres:  

Expom Sp. z o.o. 

ul. Jana III Sobieskiego 14C 

22-680 Lubycza Królewska 

3. elektronicznie: na adres e-mail: 

biuro@expom.info 

 

(należy podać: adres, adres mailowy, nr fax, itp.) 

 

 

 

 

 

5.2) Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 

dzień miesiąc rok 

02 01 2020 

 

6) Przesłanki odrzucenia oferty:   

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

 jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

 została złożona przez podmiot: 

 niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Beneficjenta 

wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych 

w zapytaniu ofertowym lub 

 powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru 

wykonawcy a wykonawcą. Wymienione wyżej powiązania polegają na: 

 uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

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; 

 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

 

 

7) informacja o możliwości składania ofert częściowych, jeżeli zadanie jest podzielne i beneficjent 

dopuścił taką możliwość 

                                                           
1
 Oferty mogą zostać przesłane listem, pocztą kurierską lub złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego. 

Dowodem przekazania oferty może być pokwitowanie odbioru oferty. 

mailto:biuro@expom.info


 

Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 

 

 

8) warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania  (o ile przewiduje się 

możliwość zmiany takiej umowy) 

 

Zamawiający nie przewiduje warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania. 

 

 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podania 

przyczyn. 

 

10) Złożona oferta powinna również zawierać co najmniej: 

 

 dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), 

 opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu 

zamówienia), 

 wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT, 

 termin ważności oferty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


