
                                                                   

                                                                                                         Szczecin, dnia 06.05.2016r. 
                                                                                                                                                         (miejscowość i data) 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

wg procedury udzielania zamówienia o wartości do 30 tys. euro. 

 

1. Zamawiający:  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie                 

ul. Jana Matejki 6B,  71-615 Szczecin, NIP: 851-25-62-478 

    zaprasza do złożenia ofert na: 

2. Przedmiot zamówienia -  „Zakup fabrycznie nowego samochodu terenowego  

    z napędem 4x4, wyciągarką elektryczną oraz hakiem holowniczym”.  

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego    

    zapytania ofertowego. 

3. Termin realizacji zamówienia – do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

4. Miejsce i termin złożenia oferty:  

    Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie 

    ul. Matejki 6B,71-615 Szczecin pok. 108 osobiście, faksem 91 8143809 lub w wersji  

    elektronicznej na adres:     email: kwpsr@szczecin.uw.gov.pl  

    do dnia 18 maja 2016r. do godz. 15.30. 

5. Warunki płatności – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy (zgodnie z zapisami  

     w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego). 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami -  Zbigniew Stawiecki tel. 534-514-812 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2,  

    w  języku polskim i przekazać wraz z załącznikami osobiście, faksem lub e-mail  

8. Kryterium oceny ofert: 

    cena -   90 pkt;  

    wyposażenie dodatkowe - 10 pkt 

    Opis kryterium oceny ofert: 

    1) Cena (C) – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 90,   

         pozostałe  oferty zgodnie ze wzorem: 

             C = (Cmin / Cb) x 90  gdzie: 

             Cmin  - najniższa  cena brutto z otrzymanych ofert 

             Cb – cena oferty badanej  

2) Wyposażenie dodatkowe – za każdy dodatkowy element wyposażenia wymieniony  

    w załączniku nr 1 , oferta otrzyma punkty następująco: 

 klimatyzacja – 1 pkt, 

 centralny zamek – 1 pkt, 

 układ stabilizacji toru jazdy ESP lub VSC lub równoważny – 1 pkt, 

 komplet opon zimowych – 1 pkt, 

 pakiet ubezpieczenia samochodu obejmującego: OC, AC, NNW na okres     

minimum  1 roku – 3 pkt., 

 minimum 1 punkt serwisowy w Szczecinie lub w promieniu 50 km – 3 pkt. 

  9. Zamawiający o wyborze oferty  poinformuje na stronie internetowej BIP oraz faksem lub  

      e-mailem wybranego Wykonawcę. 

  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania (nierozstrzygnięcia)  

      bez  podania przyczyny. 

 

       Artur Przybylski 

       Komendant Wojewódzki  

       Państwowej Straży Rybackiej  

w Szczecinie 


