
Kruszwica, dnia 29.09.2021r. 

NADGOPLAŃSKIE WODNE  

OCHOTNICZE POGOTOWE RATUNKOWE 

W KRUSZWICY 

UL. POPIELA 2 

88-150 KRUSZWICA,  

 

Zapytanie ofertowe 

 na Dostawę fabrycznie nowych 2 pojazdów typu quad 

 

1. Nadgoplańskie WOPR w Kruszwicy, działając w trybie zapytania o cenę zwraca się z 

prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawę fabrycznie nowych (rok produkcji 2021)  

2 pojazdów typu quad.   
2. Ofertę cenową za wykonanie zamówienia należy przedstawić za pomocą załączonego 

Formularza ofertowego z uwzględnieniem wymagań zawartych w załączonej 

Specyfikacji Technicznej oferowanych pojazdów. Specyfikacja stanowi opis przedmiotu 

zamówienia. Brak potwierdzenia spełnienia wskazanych parametrów stanowi 

podstawę do odrzucenia oferty. 

3. Kryteria oceny ofert: 

a) Zamawiający dokona oceny tylko ważnych ofert. 

b) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena (koszt) 100 % 

c)  Punkty przyznawane za podane w/w kryterium będą liczone według 

następującego wzoru: 

Nr 

kryterium: 
Wzór: 

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = C=(Cn/Cb) x W  

gdzie: 

 - Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych 

 - Cb -  cena oferty badanej 



  -W – waga 100 

 

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty po 

matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy 

wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

d) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość 

punktów. 

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:  

a) Ofertę należy przesłać na adres zamawiającego tj. Nadgoplańskie Wodnego 

Ochotniczego Pogotowie Ratunkowe w Kruszwicy: ul. Popiela 2, 88-150 Kruszwica, z 

dopiskiem Dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji 2021) 2 pojazdów typu quad, w 

terminie do dnia 6 października 2021 r do godziny 14.00 (liczy się data wpływu) 

b) Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 14.30. Termin wykonania 

zamówienia: do dnia 08.10.2021 O wyniku postępowania poinformujemy za pomocą strony 

internetowej lub drogą elektroniczną. 

5. Zawartość oferty 

a) wypełniony formularz ofertowy-wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego, 

b) wypełniona Specyfikacja Techniczna- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Zapytania ofertowego, 

Załączniki: 

• Formularz ofertowy zał. nr 1 

• Specyfikacja techniczna- zał. nr 2 

• Wzór umowy- zał. nr 3 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a (WOPR) 


