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Zapytanie ofertowe 
W związku z planowa realizacją inwestycji dofinansowywaną z PROW 2014-2020 zwracam się z prośbą o 
przedstawienie oferty na: 
Dostawę i montaż agregatów chłodniczych z wymiennikami odzysku ciepła w przechowalni owoców, w 
miejscowości Zawierzbie, gmina Samborzec 
  
 
a) Opis przedmiotu zamówienia 
 
Dostawa i mmontaż chłodnic z agregatami i wymiennikami ciepła 3 sztuki. Zapytanie obejmuje montaż chłodnicy 
powietrza , powierzchnia wymiany 178 m2, wydatek powietrza min. 16 476 m3/h , montaż agregatu chłodniczego  
o mocy chłodniczej min. 18,20 KW, mmontaż wymiennika  odzysku ciepła  i systemu sterowania.  
 
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączonych do zapytania ofertowego przedmiarach 
robót. 
  
Szczegółowa dokumentacja projektowa dotycząca zadania znajduję się w siedzibie firmy i jest do wglądu. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy z wykonawcą, jeśli w trakcie realizacji 
inwestycji pojawią się dodatkowe niezbędne prace konieczne do prawidłowej realizacji inwestycji, których nie 
dało się przewidzieć na etapie ofertowania. 
  
b)Warunki udziału w postępowaniu 
W postępowaniu mogą brać udział jedynie wykonawcy, którzy specjalizują się w tego typu instalacjach.   
 
c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
Cena 100% 
d) Opis sposobu przyznawania punktacji 
 Jedynym kryterium oceny ofert spełniających warunki postępowania jest cena, tak więc wybór 
wykonawcy nastąpi na podstawie porównania cen z ofert złożonych i spełniających warunki postępowania 

Najniższa cena 3 punkty 
 Kolejna wyższa cena 2 punkty 
 Kolejna wyższa cena 1 punkt 
 Pozostałe wyższe ceny 0 punktów 
 
e) Informacja na temat zakresu wykluczeń  
Wykluczeni z postępowania są oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.   f) Termin składania ofert 
Termin składania ofert upływa w dniu 

dzień miesiąc rok 
22 02 2017 

g) Termin realizacji zamówienia 
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia 
upływa w dniu 

dzień miesiąc rok 
30 10 2017 

 



h) Ofertę należy złożyć w wersji papierowej na adres:  
SANDO Sp z o.o., Zawierzbie 9, 27-650 Samborzec. 
i) Akceptowalne formy składania ofert:  
 Listem poleconym, pocztą kurierską lub złożone osobiście. 
j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 
• dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty wraz z adresem (np. zostać 
opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.)  
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu 
zamówienia), 
• szczegółowe dane dotyczące planowanych do zastosowania urządzeń 
• informację o zrealizowanych inwestycjach wskazanych w warunkach udziału w postepowaniu, 
• wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT, 
• warunki płatności, 
• okres gwarancji, 
• termin realizacji zamówienia, 
• termin ważności oferty,  
• datę sporządzenia dokumentu  
• podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu 
 
Do oferty należy dołączyć wydruk z CEIDG. 
 
k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 
 
l) W sprawie postępowania ofertowego kontakt z Panem Tadeuszem Graczem  tel. 502 206 707 
 
 
 
 
 
 
        Czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnione 


