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      Poznań, dnia 16.11.2015 

Zakład Sprzątania Placów i Ulic 

Mielczarek, Sobański sp. j.   

Ul. Jasielska 7b 

60-476 Poznań 

 

 

                                                                                                                                                   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup planowany 

w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej”. 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020.  

 
1. Zamawiający: 

Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j.   
Ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań 
 

2. Przedmiot zamówienia: 
Podwozie pod zamiatarkę samojezdną z napędem hydrostatycznym, układ kierowniczy 
prawostronny, norma emisji spalin: EURO 6, dopuszczalna masa całkowita 15 ton. 

 
3. Termin realizacji: 

Koniec pierwszego kwartału 2016/początek drugiego kwartału 2016 
 

4. Opis przygotowania oferty cenowej: 
Ofertę proszę dostarczyć do siedziby firmy osobiście lub drogą elektroniczną na adres: 
biuro@zspiu.pl do dnia 30.11.2015r. 
 

5. Kryteria oceny oferty: 
I. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na wykonanie usługi na podstawie 

przyjętego kryterium. 

II. Przy ocenie oferty będzie brane pod uwagę kryterium: cena (wartość netto dla 

przedmiotu zamówienia) – 100% 

III. Sposób oceny ofert: 

a. Punktowo w skali od 0 do 100 pkt 

b. Liczba punktów (P) liczona będzie w następujący sposób: 

P=(cena oferty najtańszej)/(cena oferty badanej) x 100 

c. Liczba uzyskanych punktów będzie mnożona przez współczynnik 1,0 

odpowiadający wadze kryterium 
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IV. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

uzupełnień w zakresie poprawy oczywistych pomyłek i wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert, jedynie w przypadku jeżeli nie naruszy to konkurencyjności. 

V. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, ważna i nieodrzucona, która po 

zsumowaniu punktów przyznanych za wszystkie kryteria otrzyma największą liczbę punktów. 

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

przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający zwróci się do 

Wykonawców, którzy przedstawili te oferty z dodatkowym zapytaniem pozwalającym na 

wyłonienie Wykonawcy (uruchomienie kolejnego etapu procedury).  

VI. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli ważne oferty nie później niż w terminie 7 dni od końcowej daty przyjmowania 

ofert. Powiadomienie będzie miało formę elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie 

albo w formie papierowej przesłanej pocztą bądź przekazanej osobiście. 

VII. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku: 

niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezgodności oferty z niniejszym 

zapytaniem, przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych. 

 

6. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub 

osobowo. 

 

7. Zapytania o przedmiot zamówienia: 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dyrektor ds. Eksploatacji 
Maciej Mielczarek tel. 602-303-663  

 

 

         Z poważaniem 

 

 

 

 

 

  

 


