
 

Ruda Różaniecka,  10.01.2019 r. 

Zamawiający: 

GOSPODARSTWO RYBACKIE  
Karczma “DĘBOWY DWÓR” 
Mirosław Zaborniak 
Ruda Różaniecka 182a 
37-613 Ruda Różaniecka 

  
 

Kontakt: 
Mirosław Zaborniak                    
+48 603 249 090 
zaborniak.k@gmail.com

…………………………………..   
………………………………….. 
………………………………….. 
…………………………………..  
Pieczęć / Dane firmy do której kierowane jest zapytanie ofertowe 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Szanowni Państwo, 
 

W związku z zamiarem zakupu pojazdu do przewozu ryb żywych w ramach mojej 
inwestycji zakupowej zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na: 
 

Samochód ciężarowy o DMC 17-19t  
wraz ze skrzynią ładunkową (pojazd nowy) 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia 

Do transportu ryb żywych poszukuję samochodu ciężarowego z podwoziem do 
zabudowy skrzynią ładunkową, na której zamontuję baseny do transportu ryb 
żywych (UWAGA: baseny i ich montaż nie wchodzą do zakresu 
przedmiotowego zamówienia!).  
 

Charakterystyka techniczna poszukiwanego pojazdu: 
• Samochód ciężarowy o DMC:      17-19t. 

• Administracyjna DMC zespołu pojazdów:    30-40t. 

• Konfiguracja osi: 4x2. 

• Pojazd całkowicie nowy, na gwarancji. 

• Skrzynia ładunkowa o wymiarach w przedziałach: 
▪ Długość: 5,3 - 5,6m 
▪ Szerokość: 2,3 - 2,6m 
▪ Wysokość burt:  55 - 65cm 

Oferty, nie spełniające powyższych wymogów co do przedmiotu zamówienia 
będą odrzucone. 

 
2. Kryteria oceny oferty 

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w 
ofercie i ewentualnie w dokumentach dodatkowych dostarczonych wraz z 
ofertą. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się 
następującymi kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie 
oceniać spełnianie każdego z kryteriów: 

a. Kryterium cena: 100%. 



 

3. Do porównania ofert będzie brana cena brutto. Najkorzystniejszą ofertą 
zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną 
według poniższego wzoru:  

Ad. a. C = cena brutto najtańszej oferty/Oferowana cena brutto x 100pkt  

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona 
wg poniższego wzoru:  

L = C, gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w 
kryterium „Cena”. 

 

3. Termin składania ofert 
Na oferty czekam do dnia 24 stycznia 2019 włącznie, do godziny 18:00.  

 
4. Sposób składania ofert 

Oferty mogą być złożone w postaci elektronicznej (wysłanie oferty poprzez e-
mail na adres: zaborniak.k@gmail.com ) lub fizycznej (liczy się data fizycznego 
doręczenia do mnie (Zamawiającego) – pocztą lub osobiście, tj. na adres: 
GOSPODARSTWO RYBACKIE Karczma “DĘBOWY DWÓR” Mirosław 
Zaborniak, Ruda Różaniecka 182a, 37-613 Ruda Różaniecka.  
 

5. Wymogi formalne pozostałe dotyczące oferty: 
a. Oferta powinna zawierać co najmniej: 

- pełną nazwę i adres dostawcy; 
- przedmiot oferty z podaniem parametrów 
(co najmniej: DMC pojazdu, DMC zespołu 
pojazdów, wymiary skrzyni ładunkowej); 
- cenę netto oraz brutto w PLN; 

b. Oferty muszą obejmować całość przedmiotu  Zamówienia, nie dopuszcza się 
składania ofert częściowych lub ofert wariantowych. 

c. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
d. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
e. Ofertę można przygotować na formularzu ofertowym przygotowanym przez 

Zamawiającego (patrz: „Załącznik nr 1 – wzór oferty” do niniejszego zapytania 
ofertowego). 

 

6. Informacja o wykluczeniu 
Nie dopuszcza się składania ofert podmiotom powiązanym osobowo lub 
kapitałowo ze mną, tj. z Mirosławem Zaborniakiem! 
 

7. Informacja o unieważnieniu postepowania 
Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku, gdy Zamawiający nie 
uzyska co najmniej dwóch ofert zgodnych z niniejszym zapytaniem ofertowym 
w terminie składania ofert. 
 

 

       Z poważaniem, 
 
  

       ……………………………… 
Mirosław Zaborniak                    

mailto:zaborniak.k@gmail.com


 

Formularz ofertowy 2019 
GOSPODARSTWO RYBACKIE Karczma “DĘBOWY DWÓR” Mirosław Zaborniak 

Ruda Różaniecka 182a, 37-613 Ruda Różaniecka, NIP 7930002876 

Uprzejmie proszę o złożenie oferty na niniejszym formularzu lub zbliżonym! 

Załącznik nr 1 – wzór oferty 

……………..………, ……………...2019 r. 

Miejscowość i data wystawienia oferty 

OFERENT (dane): 
…………………………….…… 
…………………………….…… 
…………………………….…… 
…………………………….…… 

OFERTA 
 

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe niniejszym składam ofertę dla: 
 

GOSPODARSTWO RYBACKIE Karczma “DĘBOWY DWÓR” 
Mirosław Zaborniak, Ruda Różaniecka 182a 
37-613 Ruda Różaniecka, NIP 7930002876 

 

na zakup:             Samochód ciężarowy o DMC 17-19t  
wraz ze skrzynią ładunkową (pojazd nowy) 

…………………………….…………………………………………………………….. 
Nazwa i typ oferowanego środka trwałego / towaru 

 

Ponadto oświadczam, iż w pełni zapoznałem się z Pana wymogami i oczekiwaniami co do 

poszukiwanego samochodu ciężarowego i jestem ich w pełni świadomy. Nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń. 

Wszystkie ceny podane są w PLN. 

Lp Nazwa śr. trwałego / towaru Wartość netto Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

1 Samochód ciężarowy (NOWY) : 
 

Marka: ………………………………. 

Model: ………………………………. 

DMC pojazdu.…………….……. ton 

DMC zespołu pojazdów............ ton 

Skrzynia ładunkowa: 

Szerokość: ……………m 

Długość: ………..……..m 

Wysokość burt: ……….. cm 

   

RAZEM  
 

  

 
Razem do zapłaty brutto:  (słownie: ………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………..) 
 

 

 

……………..………………………………... 

             Podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

 


