
                       
 

 

Zapytanie ofertowe 2/2020 

 
Zamawiający: 

 
TRAK-BUD inż. Dariusz Kurant 

Wapnica 1, 73-132 Suchań  

 
zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia pn.:  

 

"  Dostawa wózka widłowego 

spalinowego dla  firmy TRAK-BUD 

Wapnica 1,73-132 Suchań. " 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Wapnica dn.04.09.2020 r. 

 

  



I.  ZAMAWIAJĄCY 
 
1. Nazwa zamawiającego: TRAK-BUD inż. Dariusz Kurant 

2. Adres:  Wapnica 1 ,73-132 Suchań,  

3. Telefon:  509 045 692 

4. NIP: 8541462331    

5. Mail:  trak.bud@poczta.onet.pl 

 
II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostaw wózka widłowego dla firmy TRAK-BUD 

inż. Dariusz Kurant Wapnica 1, 73-132 Suchań.  

 

2. Opis przedmiotu  zamówienia; 

1. Wózek widłowy o udźwigu nominalnym min. 3500 kg  

2. Wysokość podnoszenia  min. 4000 mm, 

3. Środek ciężkości ładunku  500 mm 

4. szerokość wózka   od 1200 do  1350 mm, 

5. przekładnia automatyczna, 

6. maszt typu duplex,  

7. silnik - Diesel, 

8. oświetlenie,  

9. wspomaganie kierownicy, 

10. sygnał biegu wstecznego.  

11. Gwarancja 36 m - cy 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZADANIA 

 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia do 30 listopada 2020 r.  

2. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje dłuższy termin wykonania zamówienia 

zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści zapytania. 

 

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU  

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA 

PUNKTÓW ZA SPEŁNIANIE KRYTERIÓW 

 

1. Ocena ofert zostanie dokonana według następujących kryteriów oceny ofert: 
 

Lp. 
Kryterium 

oceny 
Opis kryterium 

Waga – 
udział w 
ocenie 

1. Cena Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację 

przedmiotu zamówienia. 

100 % 



 

 

2.  liczba punktów za kryterium „cena” będzie obliczona wg. poniższego wzoru: 
 

Liczba punktów  
 

= 
Cena brutto oferty z najniższą ceną  

  x 100 
Cena brutto badanej oferty 

 

VI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 12 września 2020 

(włącznie) r. w siedzibie Zamawiającego tj.: TRAK-BUD inż. Dariusz Kurant, 

Wapnica 1 ,73-132 Suchań   w następujący sposób: 

1.1. osobiście, 

1.2. za pośrednictwem poczty lub kuriera. Decyduje data wpływu do siedziby 

Zamawiającego.  

1.3. na adres mailowy - trak.bud@poczt.onet.pl 

2. Oferta powinna zawierać co najmniej; 

a) dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres), 

b) opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia, 

c) wartość oferty netto/brutto, 

d) termin realizacji, 

e) powinna być wypełniona czytelnie w języku polskim.   

 
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i 

osobowych z zamawiającym (zał. Nr 1 do zapytania), 
 

VII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY 

 

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 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami 

wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem 



c) postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. Wymienione wyżej 

powiązania polegają na: 

• uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta 

lub pełnomocnika; 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli; 

• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

3. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu 

ofertowym. 

 
VIII. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.   
 

 
X. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie 

wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zapytaniu cenowym bez wyboru 

żadnej z ofert.  

2. Termin ważności ofert wynosi 30 dni od daty upływu terminu na składanie ofert. 

3.  Postepowanie zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej 

dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym. 

 
XI . OSOBA DO KONTAKTU  

 
Osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Dariusz Kurant  telefon 

– 509 045 692.    

 

XII. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Zał. nr 1 -Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z 

Zamawiającym. 


