
KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW RYB              USTKA, 05.11.2020 
ul. Bohaterów Westerplatte 4A 

76-270 Ustka 
                 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę  
specjalistycznego środka transportu o masie całkowitej od 6 do 7,5 tony i mocy 140-180 KM z 

Agregatem chłodniczym zasilanym z sieci el. Samochodu i z sieci elektrycznej 230v wraz z zabudową 

izotermiczną 0o C 
1. Zamawiający:  

KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW RYB  
ul. Bohaterów Westerplatte 4A, 76-270 Ustka 

zaprasza do złożenia oferty na  

   ,,na dostawę specjalistycznego środka transportu o masie całkowitej od 6 do 7,5 tony ” 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę specjalistycznego środka transportu o masie całkowitej od 6 

do 7,5 tony i mocy 140-180 KM z Agregatem chłodniczym zasilanym z sieci el. Samochodu i z sieci 

elektrycznej 230v wraz z zabudową izotermiczną 0o C wg opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) 

3. Termin realizacji zamówienia:  

Zamówienie ma być zrealizowane w terminie 30 dni od daty złożenia przez Zamawiającego pisemnego 

zamówienia, lecz nie później niż do dnia 31.12.2020. 
4. Istotne warunki zamówienia:  

Koszty dostawy pojazdu do wyznaczonego miejsca (salon Wykonawcy) zamówienia ponosi 

Wykonawca.  
Miejsce dostawy (odbioru pojazdu przez Zamawiającego) - salon Wykonawcy 

Płatność: 

• zaliczkowa - maksymalnie 10000 zł netto w dniu złożenia przez Zamawiającego pisemnego 

zamówienia. 
• końcowa - przelewem w terminie 7 dni od daty podstawienia do wydania pojazdu 

Zamawiającemu. 
5. Opis sposobu przygotowania oferty - OFERTA musi zawierać: 

a. dokładną specyfikację oferowanego pojazdu;  

b. cenę (wartość brutto) z podziałem na wartość netto oraz kwotę podatku VAT; 

c. OFERTĘ należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem 

nieważności; 

d. miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w OFERCIE, winny być parafowane, 

e. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;  
f. OFERTĘ w zamkniętej kopercie z napisem ,,OFERTA na dostawę”, można złożyć osobiście na 

adres Zamawiającego albo pocztą tradycyjną opisaną (decyduje data wpływu OFERTY na adres 

z pkt.1) albo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (handel@kipr.org.pl) 
6. Termin złożenia ofert: „OFERTĘ” należy złożyć do 20.11.2020 do godz. 17.00 
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 

koperty/opakowania, złożenia oferty w miejscu innym niż wskazał Zamawiający lub braku 

któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym, zatem wszelkie negatywne 

konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania ww. wymagań będą obciążały wyłącznie 

Wykonawcę. 
8. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
9. Kryteria oraz sposób oceny ofert:  

Zamawiający przy wyborze ofert kierować się będzie następującymi kryteriami i ich znaczeniem:  

1) Cena (C) –  waga 80 % (maksymalnie 80 punktów). 

2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie (G) – waga 10 % (maksymalnie 10 punktów). 

3) Wielkość netto w metrach kwadratowych przestrzeni ładunkowej (P) – waga 10 % (maksymalnie 10 

punktów). 
Ocena ofert dokonywana będzie według następujących zasad: 

A. KRYTERIUM CENA (C) – 80 %: 



a) Do oceny ofert będzie brana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazana przez 

Wykonawcę ofercie 

b) Zamawiający przy wyborze ofert kierować się będzie kryterium najniższej ceny. 

c) Liczba punktów otrzymanych za kryterium cena (C) o wadze 80 %, o którym mowa w pkt 9 ppkt 1 

niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO, wyliczana będzie według niżej podanych zasad i wzoru: 
najniższa cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną liczbę, tzn. 

 80 punktów, punkty za ceny ofert złożonych na wykonanie zamówienia będą wyliczone według 

wzoru: 
C  = (Cn / Co) x 80 

Gdzie: C - liczba punktów; Cn - najniższa oferowana cena netto spośród wszystkich ocenianych 

ofert; Co - cena netto oferty ocenianej 
B. KRYTERIUM OKRES GWARANCJI NA WYKONANE ZAMÓWIENIE (G) – 10 %: 

a) Do oceny ofert będzie brany okres gwarancji na wykonane zamówienie, wskazany przez Wykonawcę   
b) Zamawiający przy wyborze ofert kierować się będzie kryterium najdłuższego okresu gwarancji na 

wykonane zamówienie. 

c) Zamawiający przyzna największą liczbę punktów tj. 10 punktów ofercie, która zaoferuje okres 

gwarancji jakości na wykonane zamówienie 48 miesięcy i więcej licząc od dnia odbioru pojazdu. 

Minimalny okres gwarancji jakości na wykonane zamówienie wynosi 12 miesięcy licząc od dnia 

odbioru pojazdu. Wobec tego zaoferowanie okresu gwarancji jakości na wykonane zamówienie  

krótszego niż 12 miesięcy skutkuje brakiem możliwości rozpatrywania OFERTY. 
W przypadku ofert przedstawiających okres gwarancji 12 miesięcy i dłuższy, lecz nie dłuższy niż  

48 miesięcy, punkty w niniejszym kryterium zostaną wyliczone ze wzoru: 

G = (Go / Gmax) x 10; 

Gdzie: G - liczba punktów; Go - okres gwarancji w ofercie ocenianej; Gmax - najdłuższy okres 

gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert, jednak nie dłuższy niż 48 miesięcy; 

C. KRYTERIUM Wielkość netto w metrach kwadratowych przestrzeni ładunkowej (P) – 10 %: 

a) Do oceny ofert będzie brana wielkość netto przestrzeni ładunkowej w metrach kwadratowych. 

b) Zamawiający przy wyborze ofert kierować się będzie kryterium wielkość netto przestrzeni 

ładunkowej w metrach kwadratowych 

c) Zamawiający przyzna największą liczbę punktów tj. 10 punktów ofercie, która zaoferuje najbardziej 

zbliżoną wartość do powierzchni 9 metrów kwadratowych netto przestrzeni ładunkowej (punktacja 

analogiczna jak w KRYTERIUM  WG LITERY „B”). 

D. W toku oceny ofert wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku w taki sposób, że nie zostanie zwiększona cyfra na drugim miejscu po przecinku w 

przypadku, gdy cyfra po niej następująca będzie mniejsza niż 5. W innym przypadku cyfra na drugim 

miejscu po przecinku zostanie zwiększona o jeden. 

E. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymogi i uzyskała najwyższą 

liczbę punktów (L), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: L = C + G + 

P. 

F. 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 

wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

G. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  

w złożonych ofertach. 

10. Zamawiający oceni składane oferty w oparciu o wymagania określone w niniejszym ZAPYTANIU 

OFERTOWYM w tym w Załącznikach nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
11. Z Wykonawcą, którego OFERTA będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa. 
12. Pytania do procedury należy składać do 3 dni przed planowanym pierwotnie terminem składania ofert. 

13. Otrzymują: 

a. Potencjalny Wykonawca  
  

 



…………………………………………… 
 


