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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Do wniosku nr 58 z dnia 03.11.2021 r. 

 

W związku z art. 2 ust. 1 ppkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                     

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę                                                

na dostawę/usługę/robotę budowlaną*   

1. Nazwa zamówienia (oraz kod CPV):  

Remont koparko – ładowarki CAT 428F o numerze seryjnym RAK00163 (rok budowy – 2013). 

2. Pożądany termin wykonania zamówienia:  

Podany przez oferenta w ofercie – kryterium wyboru oferty. 

Nie później niż do  30.12.2021 

3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty - jeżeli      

       dotyczy): 

 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty prosimy załączyć: 

- ksero aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

Wymagany minimalny okres gwarancji na remont urządzenia - 6 miesięcy. 

Termin zapłaty – po 21 dniach od otrzymania faktury. 

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Wykonawcy zostanie udzielone zamówienie, jeśli oferta odpowiadać będzie wszystkim wymogom 

przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane kryteria wyboru: 

- cena – 80% kryterium wyboru, 

- gwarancja (ilość miesięcy - minimum 6 miesięcy) – 10 % kryterium wyboru, 

- czas naprawy (ilość dni) – 10 % kryterium wyboru. 

Opis sposobu oceny kryteriów: 

- Cena                                                    max 80 pkt. zgodnie ze wzorem 

cena najniższa  

----------------------------------- x 80 = ilość uzyskanych punktów 

cena badana   

- Gwarancja (rozpatrywana wartość powyżej 6 miesięcy) max 10 pkt. zgodnie ze wzorem 

 gwarancja badana   

----------------------------------- x 10 = ilość uzyskanych punktów 

gwarancja najwyższa   

- Czas naprawy                                                  max 10 pkt. zgodnie ze wzorem 

czas najniższy  
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----------------------------------- x 10 = ilość uzyskanych punktów 

czas badany   

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,                                

w szczególności w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o zbyt niskiej jakości. 

5. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 1) z dołączonym  

wypełnionym „Formularz cenowy” (załącznik nr 2). /wartość uzyskana z wyliczenia w załączniku 

nr 2 powinna być wpisana do załącznika nr 1/.   

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej: 

Ofertę złożyć należy na platformie zakupowej Zamawiającego*  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 

ul. Komunalna 5 

75-724 Koszalin 

 

Termin złożenia oferty: 

Ofertę złożyć należy do dnia 17.11.2021 do godz. 13:00 

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami 

jest: Jacek Kot  

Nr telefonu/fax.: 501395353 

E-mail: jacek.kot@pgkkoszalin.pl 

 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

  

 

 
 

Załączniki: 

- „Oferta” – załącznik nr 1 

- „Formularz cenowy” – załącznik nr 2 

- Wzór umowy 

 

 

 
                                                                 


