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zapytanie ofertowe 
Międzychód, 5.04.2022 

Data   

 
PHUP BUDMAR Sp z o.o. 
64-400 Międzychód 
ul. Sikorskiego 37 
NIP 5950008208 
 

 
……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………. 

Dane identyfikacyjne zamawiającego  Nazwa i adres oferenta 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

 

Budowę budynku do magazynowania ryb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku do magazynowania ryb wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną zgodnie z następującymi szczegółami: 
- budowa zgodnie z opisem technicznym stanowiącym załącznik do zapytania, 
- pełna dokumentacja jest dostępna dla oferentów w siedzibie firmy PHUP Budmar 
- zakończenie robót do 31.07.2022, 
- minimum  dwuletni okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace, 
- warunkiem możliwości złożenia oferty jest przeprowadzenie przez wykonawcę  wizji lokalnej terenu 
budowy w celu zapoznania się z warunkami terenowymi oraz wymaganiami inwestora, 
 
 
Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium 
 

Waga 

1. Cena netto 100 % 

2.   

 
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 

Kryterium Cena brutto będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:  
Cena brutto = [(Cn : Cb) x 100%] x 100  
gdzie:  
Cn - cena najniższa (brutto)  
Cb - cena wynikająca z oferty badanej (brutto)  
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną. 
 

 
Termin składania ofert 

Termin na złożenie oferty wynosi 8 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania ofertowego  
Lub termin na złożenie oferty  wynosi 8 dni roboczych od dnia 5 kwietnia tj od dnia zamieszczenia zapytania na 
stronie internetowej i upływa 15 kwietnia 2022 roku włącznie 

 
Wykluczenia 

Odrzuceniu podlegają oferty: 
- których treść nie odpowiada  treści zapytania ofertowego 
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym 
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie składania ofert, 
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań kapitałowych lub 
osobowych 
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W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym 
osobowo lub kapitałowo z zamawiającym, w sposób o którym mowa w Zasadach konkurencyjnego 
wyboru wykonawców w ramach PO Rybactwo i Morze zamieszczonych na stronie internetowej ARiMR 
 
- W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, 
postępowanie zostanie unieważnione, 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Ofertę należy złożyć w: 

Siedziba firmy: 
PHUP BUMAR Sp z o.o.  
64-400 Międzychód, ul. Sikorskiego 37 
Lub przesłać elektronicznie na adres: budmar@gkmk.pl 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  

 dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),  

 opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,  

 wartość oferty netto/brutto oraz odniesienie do 
pozostałych kryteriów 

 termin realizacji prac 

 warunki płatności 

 okres objęty gwarancją 
 (czytelny podpis zamawiającego)  


