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Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
ul. Malczewskiego ]

45-031 Opole

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazw—avi adres oferenta
› › › ›.

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Kosiarkę samojezdną

Opis przedmiotu zamówienia

Silnik: typ Diesel, dwucylindrowy, chłodzony cieczą; moc 13,5 KM; całkowita pojemność skokowa 497 cm3;
pojemność zbiornika paliwa 18 1

Przeniesienie napędu: napęd na tylną oś; skrzynia biegów hydrostatyczna
WOM: sprzęgło WOM-u mechaniczne, wielotarczowe mokre
Masa: 425 kg
Agregat koszący: liczba noży 2; szerokość koszenia od mm mm; wysokość koszenia 25-102 mm; sposób
podłączenia — wał przegubowy Kardana; typ wyrzutu tylny, do tunelu
Kosz na trawę o pojemności 370 ].

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa kryterium Waga

i
. Cena 70%

2. Czas reakcji serwisu 30%
3.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Kryterium cena obliczane będzie według ceny netto złożonej na ofercie.

Kmerium 1
— Cena

Kryterium ceny obliczane będzie według ceny netto w złożonej ofercie.

Oferta z najniższą zaoferowana,cena netto otrzyma 70 punktów. Pozostałe oferty otrzymują punkty zgodnie z
wyliczenie wg wzoru:

Przyznane punkty = (najniższa cena oferowana / cena oferowana w badanej ofercie) >< 70

Kmerium 2 — Czas reakcji serwisu

Czas reakcji serwisu oznacza naprawę usterki lub dostarczenie zastępczego sprzętu.

Kryterium czas reakcji serwisu obliczany będzie na podstawie czasu (w godzinach) podanego w złożonej
ofercie.



Przyznane punkty = (najkrótszy czas reakcji serwisu / czas reakcji serwisu badanej oferty)
>< 30

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miej sc po przecinku.

Termin składania ofert
Termin na złożenie oferty wynosi

1 1 dni roboczych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiągnymosobowo lub
kapitałowo z zamawiającym.

W prgpadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertomm, postępowanie
zostanie unieważnione.

Ofertę należy złożyć w:
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
ul. Malczewskiego 1

45-031 Opole
e-mail: opole@pzw.pl

należy podać: adres, adres mailowy, nr fax
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

~ dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),

. opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
o wartość oferty netto/brutto.

(czytelny podp' awiającego/osoby upoważnionej)
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