
 
 

 

  

 
 

Zapytanie ofertowe 

z dnia 20.03.2015 r. 

1. Zamawiający: 

ROMBUD Sp. z o.o. 
Siedziba: ul. Lubelska 37C, 10-408 Olsztyn 
NIP: 739-05-15-648, REGON: 510245630 
 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 
 

ładowarka teleskopowa Manitou MRT 2150 Plus 
 
 
Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia dostępne są u Zamawiającego. 
 

3. Miejsce oraz termin składania ofert 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 

 poczty elektronicznej na adres: rombud@rombud.olsztyn.pl 
lub 

 pocztą lub osobiście na adres: ul. Lubelska 37C, 10-407 Olsztyn 
 

Oferty należy składać do dnia: 29.03.2015 r. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oferty niepełne, nieobejmujące 
wszystkich elementów zamówienia, nie będą rozpatrywane. 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dalszych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

5. Kryterium oceny ofert 

Oferta powinna być zgodna z przedmiotem zamówienia, zawierać dane oferenta oraz cenę ofertową. Zamawiający 
dokona ostatecznej oceny ofert na podstawie następującego kryterium: 

 

Lp. Kryteria oceny Znaczenie 
1) Cena łączna  100% 

Razem 100% 
 

 Na podstawie ww. kryterium Zamawiający dokona ostatecznej oceny ofert. 

 Ustalone kryterium nie podlega zmianie w trakcie prowadzonego postępowania. 

 Ostateczna ocena punktowa oferty będzie liczbą (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) wynikającą  
z sumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria. 

 Kryterium Ceny odnosi się do Ceny ofertowej netto łącznie, określonej w Formularzu ofertowym lub ofercie. 

 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 
 
 

1) Kryterium - Cena:  

Przy ocenie będzie zastosowany następujący wzór: 



 
 

 

  

 
 

Ilość punktów= Cn/Cb x 100  
gdzie: 
Cn – najniższa cena ogółem (netto) wśród złożonych ofert 
Cb – cena ogółem (netto) badanej oferty 

 
 

6. Sposób przygotowania oferty: 

a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Wykorzystanie wzoru nie jest obowiązkowe pod warunkiem, że oferta 
zawiera wszystkie cechy o których mowa pkt. 5. Ofertę należy dostarczyć do zamawiającego osobiście, wysłać 
listownie lub drogą elektroniczną albo faxem. 

b) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

 

7. Informacja o wynikach postępowania 

a) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony  
o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy/sfinalizowania zamówienia. 

b) Zamawiający zastrzega, że do chwili powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ma prawo odwołania 
zapytania ofertowego bez podania przyczyn. 

 


