
 

 

 

Suwałki, dnia 2 czerwiec 2020r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

(dotyczy zamówienia na dostawę/zakup 2 specjalistycznych samochodów dostaw-

czych z chłodnią — postępowanie o wartości szacunkowej przekraczającej rów-

nowartości 50.000 złotych netto)  

 
Zapytanie realizowane jest w związku z realizacją projektu „Wzrost konkurencyjności Gospodarstwa Rybackie-

go FALKO poprzez rozwój usług – wynajem autochłodni” współfinansowanego ze środków Programu Opera-

cyjnego "Rybactwo i Morze", Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', działanie „Reali-

zacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"  

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Gospodarstwo Rybackie „FALKO” Hubert Falkowski  

Ul. Bakałarzewska 38 

16-400 Suwałki  

 REGON: 200142490,  NIP: 844-194-19-77 

http://falko-ryby.com.pl/  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa/zakup 2 sztuk fabrycznie nowych (wcześniej nierejestro-

wanych) specjalistycznych samochodów dostawczych z chłodnią  - kod CPV 34130000-7  

Pojazdy silnikowe do transportu towarów w tzw. zimnym łańcuchu dostaw  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Podane główne parametry samochodu są preferowanymi przez Zamawiającego. Dopuszcza się 

w tym zakresie niewielkie odchylenia, które nie wpłyną w istotny sposób na walory użytkowe 

samochodu. 

 

Lp. Opis 

1 Samochód osobowy, fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

2 Pojemność skokowa od 1900 do 2000 cm
3
 

3 Rozstaw osi  od 3200 mm do 3670 mm 

4 Szerokość pojazdu  od 1900 mm do 2450 mm 

5 Długość pojazdu  od 5200 mm do 6000 mm 

6 Wysokość pojazdu  od 2500 mm do 2600 mm 
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7 Moc od 150 KM do 180 KM 

8 Norma emisji spalin Euro 6 

9 Paliwo benzyna bezołowiowa, plus (opcjonalnie) 

instalacja gazowa LPG, olej napędowy 

Wyposażenie zabudowy mroźniczej 

10 Zabudowa mroźnicza do -20st.C  z atestem 

11 Agregat chłodniczy zasilany od silnika pojazdu + elektryczne zasilanie na postoju 230V 

12 Rejestrator temperatury z drukarką  

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Preferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 lipca 2020r 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta powinna zostać sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapy-

tania 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty oraz opatrzona 

pieczęcią firmową  

3. Oferta powinna zawierać oświadczenia o spełnianiu wymogów zapytania ofertowego oraz o bra-

ku powiązań  

4. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty, jakie zamawiający będzie musiał ponieść na dostawę, 

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT  oraz ewentualnych upustów i rabatów  

5. Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto (bez VAT), obejmującą wszelkie koszty wyko-

nania zamówienia  

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być dostarczona  w terminie do 12 czerwca 2020r. do godz. 9:00 na adres: Go-

spodarstwo Rybackie „FALKO” Hubert Falkowski, ul. Bakałarzewska 38, 16-400 Suwałki lub 

drogą elektroniczną na adres hurtowniafalko@gmail.com 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących tre-

ści złożonych ofert. 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie: 

1) ceny ofertowej — waga kryterium 100%, 

a/ punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 
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Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w 

oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt.  (100% = 100 pkt)  

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Ocena ofert zostanie dokonana dnia 12 czerwca 2020r. do godz. 15:00, a wyniki i wybór najkorzyst-

niejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej: http://falko-ryby.com.pl/ . Ofe-

rent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o tym drogą elektroniczną. 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZACE WYKLUCZENIA  

Zamawiający wyklucza możliwość udzielenie zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo 

i / lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionym ido zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przepro-
wadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, 

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. 

 

 IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERTY 

Zamawiający może odrzucić oferty w następujących przypadkach: 

a) jeżeli treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego  

b) jeżeli oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziały w postępowaniu 

ofertowym  

c) jeżeli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym  

d) jeżeli została złożona przez podmiot podlegający wykluczeniu, tj. podmiot i/lub osoba powią-

zana kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (pkt. VIII.) 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE  

1. Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy. 

2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania oferty, jeżeli żadna z ofert nie odpo-

wiada warunkom określonym przez Zamawiającego 
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3. Do powyższego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 

U. 2019 poz. 2020) 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełniania treści zapytania ofertowego 

przez upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełniania tre-

ści zapytania ofertowego zostanie opublikowania na stronie Zamawiającego: http://falko-

ryby.com.pl/ . 

5. Zamawiający może unieważnić postępowania w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch 

ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym. 

6. Dodatkowych informacji udziela: Hubert Falkowski; e-mail: hurtowniafalko@gmail.com tel. 

500299483 

  

http://falko-ryby.com.pl/
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

OFERTA 

 

Przedmiot oferty: 

 

Dostawa/zakup 2 sztuk fabrycznie nowych (wcześniej nierejestrowanych) specjalistycznych samocho-

dów dostawczych z chłodnią   

 

Zamawiający: 

 

Gospodarstwo Rybackie „FALKO” Hubert Falkowski  

Ul. Bakałarzewska 38 

16-400 Suwałki  

 REGON: 200142490,  NIP: 844-194-19-77 

http://falko-ryby.com.pl/  

 

Oferent: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

tel.     .....................................................       fax.   ....................................................... 

REGON  ..............................................        NIP ......................................................... 

www ....................................................        e-mail ...................................................... 

Ja / My niżej podpisani : 

SKŁADAM /MY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w zapytaniu ofertowym  na dostawę/zakup 2 sztuk fabrycznie nowych (wcześniej nierejestrowanych) 

specjalistycznych samochodów dostawczych z chłodnią   

 

OŚWIADCZAM /MY , że: 

1. zapoznałem/liśmy się z ofertą i nie wnoszę /wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uznaję/uznajemy 

się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.     

2. spełniam /my wymogi zapytania ofertowego  

3. nie jestem / eśmy  powiązany /ni z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

 

1. OFERUJĘ/ MY wykonanie zamówienia: 

Całkowity koszt dostawy/zakup 2 sztuk fabrycznie nowych (wcześniej nierejestrowanych) 

specjalistycznych samochodów dostawczych z chłodnią wynosi: 

 ………………........PLN netto  (słownie: ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………) 
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…………………… VAT (słownie: ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………) 

 

…………………………. PLN brutto  (słownie: ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………) 

 

2. UWAŻAM/ MY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w zapytaniu 

ofertowym tj. przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

3. OSOBĄ/AMI UPOWAŻNIONĄ/YMI z mojej/ naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień 

dotyczących złożonej oferty jest/ są:………………………................................................. 

 

4. OFERTĘ niniejszą składam/my y na……….. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…............................ dnia …....................................... 

 

 

 

 

                                                                    …................................................................... 

                                                                        Podpisy i pieczątki osób uprawnionych 

                                                                       do występowania w imieniu Oferenta  

 


