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Dzialdowo, dnia I 6.01.20 I 8r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup Srodktiw utrzymania czystoSci z sukcesywnq dostawq do budynku Warmirisko-

Mazurskiego Funduszu rrPorgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie, ul. WolnoSci 4.

I. ZAMAWIAJ,{CY
Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp.

z

o.o.

w

Dzialdowie,

ul. WolnoSci4,13-200 Dzialdowo, tel. 23 697 50 52,fax23 697 50 54,
NIP

II.

57 I - I 6 -19-647 .

REGON 519586722.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA
Przedmiotem zam6wienia jest zakup Srodk6w utrzymania czystoSci z sukcesywn4 dostaw4

do budynku Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,,PorEczenia Kredyowe" Sp. z o.o. w
Dzialdowie, ul. WolnoSci 4, wraz z wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez

Zamawiajqcego

- na

podstawie ka2dorazowego zam6wienia zlohonego przez

Zamawiajqcego.

KODY CPV:

24955000-3, 33760000-5, 33763000-6, 39831200-8, 33711900-6,

39800000-0.

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMoWIENIA
1.

Szczeg6lowy v',ykaz iloSciowy
stanowi zal4cznik nr

I

i

asortymentowy Srodk6w utrzymania czystoSci,

do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy. Podane w

formularzu ofertowym iloSci danego rodzaju asortymentu maj4 charakter szacunkowy

i

nie stanowiq ze strony Zamawiaj4cego zobowiqzania do nabycia w podanych

iloSciach. Zamawiaj4cy zastrzega, 2e rzeczywiste iloSci kupna kaZdego rodzaju
artykul6w bgd4 wynikac z aktualnych potrzeb Zamawiaj4cego i mog4 odbiegai od

ilo6ci podanych w formularzu ofertowym. Zamawiaj4cy zastrzega moZliwoSi
przesuni gd i lo Sc iowo-asortymentowych w ramach zaw artej umow y.
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Realizacja zam6wienia nastgpowai bgdzie

2.

w

miarg potrzeb Zamawiaj4cego.

Ka2dorazowe zam6wienie bgdzie realizowane przez Wykonawc7 po zloaeniu przez
Zamawiajqcego zam6wienia,

w terminie

okre5lonym

w formularzu ofertowyfl, w

godzinach migdzy 8:00 a l5:00 od poniedzialku do pi4tku.
a

Wykonawca zobowi1zany bgdzie do niezmieniania cen okreSlonych
ofertowym,

w

w

formularzu

okresie trwania umowy. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty

zwiqzane z wykonaniem zam6wienia.
Zamawiaj4cy gwarantuje, i2 umowa zostanie wykonana, co najmniej w 70

4.

o/o

warto6ci

brutto zawarlej umowy. Wykonawcy nie przysluguje wobec Zamawiajqcego
roszczenie odszkodowawcze z tytulu nie wykorzystania pelnej wartoSci brutto
umowy.

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesigcy. Niezale2nie od terminu trwania

5.

umowy, umowa wygasa w trybie natychmiastowym w przypadku wyczerpania kwoty
okreSlonej w formularzu ofertowym i umowie.

6.

Do zapytania ofertowego nie stosuje sig ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

IV. WARUNKI PLATNOSCI
l.

Zarnawiajqcy zobowi4zuje sig zartaci| zaktzd4 dostarczon4 partig towaru zgodnie z

cen4 przedstawionq

w

formularzu ofertowym stanowi4cym zalqcznlk

mI

do

Zapyiania ofertowego.
2. PlatnoSd

za dostarczony towar bgdzie nastgpowala w formie przelewu na wskazany

przez Wykonawcg rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury

VAT.

V.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY
L Oferta musi byi podpisana przez osobg upowaZnion4 do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku sporz4dzenia oferty przez osobg inn4 niz uprawniona do reprezentowania

Wykonawcy (zgodnie

z

odpisem

z

wla5ciwego rejestru b4dz wpisu do ewidencji

dzialalnoSci gospodarczej) wymagane jest dol4czenie stosownego pelnomocnictwa.
Pelnomocnictwo sklada sig w formie oryginalu lub kopii potwierdzonej za zgodnoil z
oryginalem.

2.Kazdy z Wykonawc6w moze zlo2yc tylko jedn4 ofertg.
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Wykonawca sklada ofertg na Formularzu ofertowym stanowi4cym zal4cznik nr

3.

I

do

Zapylania ofertowego.

Wykonawca okre6li ceng netto, podatek

4.

podaj4c

Y

AT oraz

ceng brutto przedmiotu zam6wienia,

jqw zlotych polskich, z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po przecinku.

Oferta bgdzie podlegala ocenie tylko wtedy, gdy bgdzie zawierala ceny wszystkich

5.

artykul6w wymienionych

w formularzu ofertowym

stanowi4cym zal4cznik

nr I

do

niniej szego Zapytania.

6.Zamawiaj4cy w

toku

i

badania

oceny ofert moZe Zqdat od Wykonawc6w wyjaSnieri

dotycz4cych treSci zloaonych ofert, a w przypadku niekompletnoSci oferty w zakresie
wymaganych dokument6w, Zamawiajqcy wezwie ich do uzupelnienia.

T.Zamawiaj4cy odrzuci ofertg, kt6ra nie spelnia wymagari okreSlonych

w

zapytaniu

ofertowym, z zastrzeheniem pkt. 8.
S.Zamawiaj4cy poprawi w treSci oferty oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie.
9. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane zprzygotowaniem oferty.

VI. MIEJSCE I

TER]VIIN SKLADANIA OFERT

Oferta powinna

byi

przeslana lub zlo2ona w formie pisemnej do dnia 24.01.2018r. do

godziny 1lm na formularzu zalqczonym do niniejszego zapytania, za poSrednictwem:

a)
b)
c)

poczty elektronicznej na adres: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info, lub

faksunanr:23697 50 54,lub
poczty, kuriera, lub dostarczona osobiScie na adres:

Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o. o. w Dzialdowie,
13-200 Dzialdowo, ul. WolnoSci 4.

Oferty zloilone po terminie nie b9d4 rozpatrywane.

W szczeg6lnie uzasadnionych

przypadkach, Zamawiaj1cy zastrzega sobie prawo

uniewaznienia postgpowania na kaZdym jego etapie, a przed uplywem terminu skladania

ofert, mo2e zmodyfikowad treSi zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie
niezwlocznie przekazana wszystkim wykonawcom, kt6rzy otrzymali zapytanie ofertowe.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERT

l.

Kryterium nr
WartoS6

l: cena oferty brutto

w [%]:80%

Maksymalna iloSd punkt6w dla kryterium: 80 pkt.
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Spos6b obliczania kryterium ceny:
cena brutto oferty najtariszej

C: --------

x 80 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

2. Kryteriumnr 2; termin dostawy
WartoS6

w l%l:20%

Maksymalna iloS6 punkt6w dla kryterium: 20 pkt.
Spos6b obliczania terminu dostawy:

D - Ocena punktowa kryterium termin dostawy dokonywana bgdzie w odniesieniu do
uzyskanej liczby punkt6w za termin dostawy oferowany przezWykonawcg.

Termin dostawy liczony jest od dnia zlohenia zam6wieniaprzezZamawiajqcego.
Termin dostawy
5 dni roboczych

3-4 dni robocze

l-2 dni robocze

0 pkt.

l0 pkt.

20 pkt.

Termin dostawy naleLy okreSlid wstawiaj4c znak X w tabeli. W przypadku, gdy
z pozycji w tabeli nie zostanie przez Wykonawcg z znaczona (znak X),
Zamawiaj4cy przyjmuje, 2e termin dostawy jest r6wny 5 dni, co jest
r6wnoznaczne z przlznaniem 0 pkt. dla tego kryterium.

2adna

J. tr

4czna maksymalna iloSi punkt6w moZliwa do uzyskania przez Wykonawcg w

zakresie kryteri6w oceny ofert:
cena oferty brutto (C) + termin dostawy (D)
4.

:

100 pkt.

Za najkorzystniejszE zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwy2szy l4czn4 liczbg
punkt6w wynikaj4cE

z ich zsumowania,

uzyskanych

w poszczeg6lnych kryteriach

oceny ofert.
5. JeSli

Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana, uchyli sig od zawarcia umowy,

Zamawiaj4cy moZe wybra6 ofertg najkorzystniejsz4 spoSr6d pozostalych ofert.

VIII. TERMIN WYBORU OFERTY
1. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 25.01.2018r.

2. Wyniki i wyb6r najkorzystniejszej oferty zostanie ogloszony:

. w

siedzibie Warmirisko-Mazurskiego Funduszu,,Porgczenia Kredytowe"

Sp. z o. o. w Dzialdowie;
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na stronie internetowej pod adresem www.poreczenia-kredyowe.info

Wytonawc4 kt6rego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany telefonicznie.

Ix.

INFOR]VIACJE DODATKOWE
Osoba ze strony Zamawiajqcego uprawniona do kontaktu:
Bo2ena Pikus

-

Dyrektor Dzialu Administracji i Marketingu,

tel.23 697 50 52,fax23 697 50 54,
e-m ail : bz@por eczenia-kredytowe.

info

--f
Gutkowski

Zabcznikiz
Zal1cnik nr I - Formulalz ofertowy.
Zalqczmk w 2 - Wz6r umowy.

tllrrn*irto{uun}l

t][\

lll

wruuuuirsxo-uAzuRri!_Rl_Nrxrv
'PORECZf,I{IA

,lll\
flf

KREDYTOI'Y.E'

Fundu.z'?ortc..nL xr.rtttor.' !p. : oo, w

llffSlt-tat+erilRcgoi
Hp

5195s572. KRS 0m021i603. K.pnd

,"

tibe'rYy6 880S0

utsiltLto*alrrxFrnourr'Fo.tctrtxi.rro{lr'lD.ro.o.rqlro$
wmnlqsno-yg_gnj!..ryNtrusz
'FORKZF.|fA

KIE)YTOWE

:}f
wsrr-rerc6.fRcgdrstgsro'zz.rcsdmtfu&

,n

.a

grbldoti.

r+urrcmryos&,mn

l

I"
\=/
rri*llll
PLN

