
 

 

Uniejów, dnia 10.05 2018 r. 
 

Zapytanie ofertowe 
na zakup kotłów grzewczych i zasobników wody do kotłowni. 

 
 

I. Zamawiający 
Teresa Krajewska Gościniec “Nad Wartą” 
z siedzibą: Henryka Sienkiewicza 137, 99-210 Uniejów 
NIP 6680002862; REGON 310516560 
 
Osoba uprawniona do udzielenia informacji i wyjaśnień:  
Tomasz Wujec, nr telefonu 886 020 542 
 
 
 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie związane z wyborem Wykonawcy prowadzone jest w trybie zapytania          

ofertowego i zamówień powyżej 20 tys. zł netto. 
 

2. Zamówienie jest objęte dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego “Rybactwo         
i Morze” 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Wyposażenia kotłowni gazowej w: 
a) Dwa kotły gazowe kondensacyjne, o łącznej mocy min 120 kW 
b) Dwa zasobniki wody ciepłej o pojemności min 300l z możliwością zainstalowania          

grzałki elektrycznej  
 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych. 
 

IV. Warunek udziału w postępowaniu 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać uprawnienia, niezbędną wiedzę i 
doświadczenie w realizacji podobnych zamówień. 

 
V. Miejsce realizacji zamówienia:  

Uniejów, ul. H. Sienkiewicza 137, 99-210 Uniejów. 
 
VI. Termin realizacji zamówienia:  

do dnia 15 czerwiec 2018 roku.  
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VII. Termin, forma i miejsce składania ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć na adres: 
Teresa Krajewska Gościniec “Nad Wartą” 
Henryka Sienkiewicza 137, 99-210 Uniejów 

2. Przesłać mailem na adres wujec.tomasz@gmail.com  
3. Termin złożenia oferty upływa w dniu 24 maja 2018 roku o godzinie 16.00 
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 
VIII. Kryteria oceny i sposób liczenia 

 
1. Cena netto oferty – 100% 

 
Punkty wyliczone zostaną w sposób następujący: 
 

1. WO= (C1/C2) x 100  
gdzie 
WO – liczba punktów ocenianej oferty  
C1 – cena najniższa 
C2 – cena oferty ocenianej 
 
IX. Informacja o przesłankach odrzucenia oferty/warunki wykluczenia. 

Zamawiający odrzuci oferty: 
a) nieodpowiadające treści zapytania ofertowego, 
b) złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert, 
c) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu          

ofertowym, 
d) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań          

osobowych lub kapitałowych. 
 
X. Wykaz wymaganych dokumentów 

1. Oferta z podaniem ceny w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,             
kwota netto oferty lub kwota brutto z wyszczególnieniem stawki vat. 

 
XI. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.  

1. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu telefonicznie, na numer telefonu         
podany w ofercie i/lub mailowo. 
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XII. Inne zastrzeżenia 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:  

a) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.  
b) unieważnienia postępowania w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przedstawia        

cenę wyższą, niż Zamawiający jest w stanie zapłacić. 
c) unieważnienia postępowania w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert          

zgodnych z zapytaniem ofertowym,  
d) wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert w sytuacji gdy          

Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia. 
  
  
 
 
 

 Teresa Krajewska 
 

 
……………………………………………… 

podpis Zamawiającego 
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