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Zapytanie ofertowe 

 

 

19-01-2018 

  

TPS TOMASZ OZGA 

KALISTY 6 

11-008 ŚWIĄTKI 

NIP: 739-33-82-194  

 

 

        
 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup: 

 

3 sztuki Stołów montersko-spawalniczych wraz z oprzyrządowaniem według poniższego 

zestawienia 

 

a) Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup: 

 

1. Stół PE28 1000x1000x850 nogi standard. Długość stołu 1000 mm  1 szt  

Stół z otworami fi.28 mm, skala minimetrowa na krawędziach, blat i kołnierz boczny 

grubość +/- 25mm., stół hartowany, siatka/raster 100x100 mm 

2. Stół PE28 2000x1000x850 nogi standard. Długość stołu 2000 mm 2 szt 

Stół z otworami fi.28 mm, skala minimetrowa na krawędziach, blat i kołnierz boczny 

grubość +/- 25mm., stół hartowany, siatka/raster 100x100 mm 

3. Płyta ochronna 2000x1000x3 układ standard STAL NIERDZEWNA, 

4. Element dystansowy „U” 2 x 1000 mm  

5. Element dystansowy „U” 2 x 500 mm  

      6.  Zestaw oprzyrządowania 104 elementy :  

-kątownik 175x175x50 mm – 8 szt., kątownik prawy 300*275 mm – 1 szt., kątownik lewy 

300*275 mm – 1 szt., kątownik prawy 600*375 mm – 1 szt., kątownik lewy 600*375 mm – 1 

szt., kątownik prawy 800*275*80 – 1 szt., kątownik lewy 800*275*80 – 1 szt., kątownik 

275*175*50 – 4 szt., Belka mocująca 225*50*25 – 8 szt., Belka mocująca 100*50*25 – 2 

szt., Belka mocująca 500*100*25 – 2 szt., Belka mocująca 800*100*25 – 2 szt., Dysk 

lokujący 25-50 mm – 2 szt., Dysk lokujący 25-75 mm – 2 szt., Trzpień krótki fi 28*95 mm – 

32 szt., Trzpień z gwintem ze śrubą i podkładką – 4 szt.,  Uchwyt zaciskowy 180 ze śrubą 

mocującą  - 12 szt., Uchwyt zaciskowy 45 ze śrubą mocującą  - 8 szt., Uchwyt płaski fi 
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58/180 st do rur fi 7 mm – 8 szt., Uchwyt płaski fi 58/180 st do rur fi 7 mm – 1 szt., Imbus 

kulkowy SW8 – 1 szt., Kamień do czyszczenia  - 1 szt., wózek narzędziowy – 1 szt.;  

 

Zamówienie dotyczy elementów fabrycznie nowych objętych gwarancją.  

Dostawa powinna być zrealizowana do 15.06.2018 r.  

 

b) Warunki udziału w postępowaniu 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą  

w zakresie objętym dostawą. 

W celu weryfikacji warunku prosimy o przekazanie CEIDG lub KRS. 

 

 

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące 

kryteria: 

 

1. Najniższa cena 80 % 

2. Termin realizacji zamówienia 10 % 

3. Najdłuższy okres gwarancji 10 % 

 

d) Opis sposobu przyznawania punktacji 

 

Punktacja w systemie porządkowym: 1, 2, 3…  odwrotnie do zajętego miejsca za spełnienie 

danego kryterium. Liczba punktów dla oferty najkorzystniejszej w zakresie danego kryterium 

= Liczba złożonych ofert. Oferta najmniej korzystna w zakresie danego kryterium otrzyma  

1 punkt.  Liczba zdobytych punktów za dane kryterium to suma iloczynu punktów zdobytych 

dla danego kryterium i wskaźnika procentowego.  W przypadku uzyskania tej samej ilości 

punktów przez dwóch lub więcej oferentów decydować będzie kryterium ceny. 

 

 

e) Informacja na oświadczenia o braku powiązań  

 

Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
1
 

(wg załączonego wzoru do zapytania ofertowego). 

 

 

f) Odrzucenie oferty: 

                                                           
1 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 funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

6)  
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Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

2) została złożona przez podmiot: 

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta 

wykonawcy danego zadania 

ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym 

lub 

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami 

3)  została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany 

osobowo lub kapitałowo z osobą, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym 

postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. 

 

 

f) Termin składania ofert 

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 
dzień miesiąc rok 

05 02 2018 

 

g) Termin realizacji zamówienia 

 

 

Dostawa powinna być zrealizowana do dnia: 

dzień miesiąc rok 

15 06 2018 

 

 

h) Ofertę należy złożyć w: TPS TOMASZ OZGA 

BOGUCHWAŁY 27A 

14-310 MIŁAKOWO 

 

 

i) Akceptowalne formy składania ofert: 

Oferty mogą zostać złożone osobiście u 

wystawcy zapytania ofertowego lub wysłane 

pocztą polską lub za pośrednictwem e-meila: 

tps@tps.mazury.pl.  

Za datę wpływu oferty uznaje się datę 

osobistego złożenia oferty, datę nadania 

przesyłki w placówce pocztowej, datę 

otrzymania meila. 

 

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 

 dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), 

 opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
2
 (opis 

przedmiotu zamówienia), 

                                                           
2
 Należy podać możliwie pełną specyfikację przedmiotu zamówienia, w oparciu o informacje zawarte w 

instrukcji wypełniania wniosku. W zapytaniu należy wyszczególnić wszystkie przedmioty zamówienia wraz z 
podaniem szczegółowej specyfikacji technicznej planowanych do kupienia usług i towarów/dostaw. Zapytanie 
ofertowe powinno zawierać opis wszystkich wymaganych cech przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

mailto:tps@tps.mazury.pl
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 wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT, 

 termin realizacji zamówienia, 

 termin ważności oferty, 

 warunki płatności (w tym upusty), 

 warunki dostawy. 

 

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy 

oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze 

firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis 

oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu.. 

 

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, 

by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania 

upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys 

ofertowy, itp.  

 

k) Dopuszczalne/niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 

l) Zamawiający może zakończyć postępowanie w sprawie wyboru dostawcy bez wyboru 

żadnej z ofert. 

 

OSOBA  DO KONTAKTU: 

 

WERONIKA OZGA 

TEL. 667-694-019 

weronikaozga@tps.mazury.pl 

 

                                                                                                                                                                                     
przeznaczenie i funkcje jakie ma spełniać usługa/dostawa, dodatkowe wyposażenie, warunki dostawy, 
niestandardowe wykończenie. 


