
 

 

 

Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w 
ramach Programu Operacyjnego  „Rybactwo i Morze” 

 

Międzychód, 11.11.2021 r. 

Data   

PHUP BUDMAR Sp. Z o.o. 
64-400 Międzychód 
Ul. Sikorskiego 37 
NIP 5950008208  

 

Dane identyfikacyjne zamawiającego      Nazwa i adres oferenta 

 

 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Agregat prądotwórczy  
 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Agregat prądotwórczy, 
Maksymalna moc 26 kW, minimalna moc 20 kW, Napięcie znamionowe 400/230 V,  
częstotliwość  50 Hz, wersja zamknięta lub otwarta. 
 
Termin realizacji zamówienia do: 15.12.2021 r. 
 

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium  Waga 

1.                                             CENA netto 80 pkt 
2. Okres GWARANCJI (w miesiącach) 20 pkt 
 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 

W ramach kryterium CENA oferta może otrzymać maksymalnie 80 punktów.  

Punkty w ramach kryterium ceny zostaną wyliczone wg wzoru: 

Ilość przyznanych punktów = (Cn : Cb) x 80;  

gdzie: Cn - cena najniższa, Cb - cena badana. 

W ramach kryterium GWARANCJA oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów.  

Punkty w ramach kryterium okres gwarancji zostaną obliczone wg wzoru: 

Ilość przyznanych punktów=( Gb : Gn) x 20 

gdzie:  Gb: okres gwarancji badanej oferty (w miesiącach) 

 Gn: najdłuższy okres gwarancji w ofertach (w miesiącach) 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej sumie punktów za ww. kryteria. 
 

Termin składania ofert 

Termin na złożenie oferty wynosi 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania ofertowego. 
lub 
Termin na złożenie oferty wynosi 10 dni roboczych od dnia 11.11.2021 r. tj. 10 dni roboczych od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej. 
 

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym 

osobowo lub kapitałowo z zamawiającym, w sposób, o którym mowa na w Zasadach 

konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PO Rybactwo i Morze zamieszczonych na stronie 

internetowej www.arimr.gov.pl.  

 

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, 

postępowanie zostanie unieważnione. 

 

 

 

 

http://www.arimr.gov.pl/


 

 

 

Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w 
ramach Programu Operacyjnego  „Rybactwo i Morze” 
 

 

 
Ofertę 
należy 
złożyć 
w: 

PHUP BUDMAR Sp. Z o.o., 64-400 Międzychód,  Ul. Sikorskiego 37 
Dopuszcza się także złożenie oferty poprzez przesłanie jej skanu mailem na adres : 
budmar@gkmk.pl lub osada.sazan@gmail.com  W przypadku składania oferty poprzez 
przesłanie mailem, termin zostanie uznany za zachowany, jeżeli przed jego upływem skan 
oferty wpłynie do skrzynki odbiorczej budmar@gkmk.pl lub osada.sazan@gmail.com   
W przypadku składania skanu oferty mailem zalecanym jest poinformowanie telefoniczne 
o przesłaniu oferty (tel. +48 501 395 632). 
Oferty złożone po upływie terminu podlegają odrzuceniu i nie będą uwzględnianie podczas 
oceny. 

należy podać: adres, adres mailowy, nr fax 
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  

 dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), podpis oferenta. 

 opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,  

 wartość oferty netto/brutto oraz odniesienie do pozostałych kryteriów. 
 

 

 

  

 

 

(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)  
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