Gospodarstwo Rybackie „KOCK” Sp. z o. o.
ul. Lubelska 11, 08-500 Ryki
tel./fax. (81) 865 12 28, biuro@karpkock.pl, www.karpkock.pl

Ryki, dnia 02.11.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2022

I.

ZAMAWIAJĄCY

Gospodarstwo Rybackie Kock spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Lubelska 11 , 08-500 Ryki
Telefon: (81) 8651228 ; 600929571
E-mail: biuro@karpkock.pl
NIP: 7160014285

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

2.

III.

Samochód ciężarowy – 1 szt

Opis przedmiotu zamówienia:


Maszyna nowa



moc silnika w zakresie 150 - 200 KM



dopuszczalna masa całkowita - 3500 kg



zabudowa skrzyniowa, otwarta.



długość wewnętrzna skrzyni ładunkowej w zakresie 3,70 - 4,00 m.



skrzynia biegów - automatyczna



koła tylne bliźniacze

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31.03.2023r
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IV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- pieczątkę firmową oferenta,
- datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu/faxu, numer NIP,
- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
- wartość oferty netto,
- podpis oferenta.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

V.

1. Ofertę należy złożyć osobiście, listem lub pocztą kurierską na adres::
Gospodarstwo Rybackie Kock spółka z o.o. ul. Lubelska 11, 08-500 Ryki
2. Termin składania ofert do dnia 10.11.2022r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
VI.

OCENA OFERT

L.p.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena oferty netto

100%

Zasady punktacji:
Punktacja w ramach kryterium ceny przyznawana będzie jako iloraz wartości najtańszej otrzymanej oferty i
wartości danej oferty, pomnożony przez wagę tego kryterium. Sposób wyliczenia wg wzoru:
PKTc = (cena min/cena oferty) * 100 pkt
Gdzie:
PKTc – ilość punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium ceny netto przemnożoną przez wagę dla
danego kryterium.
cena min – cena najtańszej oferty
cena oferty – cena danej oferty
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VII.

INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII.

DODATKOWE INFORMACJE

1. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym,
postępowanie zostanie unieważnione.
2. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
a.

Jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b.

Jeśli zostanie złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu
ofertowym,

c.

Jeśli zostanie złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem,

d.

Jeśli zostanie złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

3. Informacji dotyczących zamówienia udziela Witold Rapacewicz – Gospodarstwo Rybackie
Kock nr telefonu – 600 929 571.

Prezes
Witold Rapacewicz
(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)
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