Bukowsko

17.03.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją zadania pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bukowsku, celem zwiększenia potencjału technicznego”, w ramach
środków przyznanych przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Ochotnicza Straż
Pożarna w Bukowsku prosi o składanie ofert na zakup, oraz dostawę
wyposażenia, zgodnie z opisem poniżej.
Opis zamówienia:


Agregat prądotwórczy FH4001-1 sztuka



Motopompa pływająca MP-4/2 POSEJDON II HD- 1 sztuka



Buty specjalne VM Black Fighter -5 sztuk

Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna Bukowsko, Bukowsko 28, 38-505
Bukowsko NIP 6871856316
Termin wykonania zamówienia (dostawy): 30.08.2022r.
Oferty cenowe (załącznik nr 1) można złożyć w niżej wymienionych formach
- e-mailem: bukowskoosp@gmail.com
Oferty należy złożyć w terminie do 23.03.2022 r. godz. 12:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podawania
przyczyny.
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert
nie będą brane pod uwagę.
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego

––––wagą: cena oferty - 100%
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie przedstawionego
wyżej kryterium.
Oferty będą oceniane w skali 0-100 pkt. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta
zawierająca najniższą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
Ocena pozostałych ofert dokonana zostanie według następującego wzoru:
najniższa cena oferowana
Liczba pkt.= -------------------------------- x 100% (z dokładnością do 1 pkt.).
cena badanej oferty
Cena oferty podlegająca ocenie będzie łączną ceną brutto zawierającą podatek od
towarów i usług VAT wyrażoną w złotych polskich, obejmującą wszystkie koszty
wykonania zamówienia
Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całego
przedmiotu zamówienia.
Oferta musi zawierać następujące załączniki:
- formularz oferty – stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy,
zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie dokonana z wybranym wykonawcą na
podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Oferta powinna być w sporządzona w języku polskim.
Termin płatności: 30 dni od dnia prawidłowego doręczenia całego przedmiotu
zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w
następujący sposób: spełnia,
nie spełnia.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem.

