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Zapytanie ofertowe

Nazwa nadania zamówieniu: Zakup akumulatorowego automatu szorująco - zbierającego na 
potrzeby hali sportowo-rekreacyjnej

1. Opis przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie akumulatorowego automatu (maszyny) szorująco –

zbierającego, dopuszczalne modele: Karcher B 40 W  lub IPC CT 51  

 w ramach wyposażenia maszyny wymagane są następujące akcesoria:

- adapter do szczotek (padów),

- 1 komplet baterii akumulatorowych żelowych,

- 2 szczotki (pady) odpowiednie do mycia plaży basenowej,

- belka ssąca typu V,

- ładowarka akumulatorowa,

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

25.11.2022

3.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  (jeżeli  dotyczy)  oraz  sposób  ich  weryfikacji  (wymagane

dokumenty - jeżeli dotyczy):

referencje z minimum jednego obiektu użyteczności publicznej potwierdzające wykonanie 

zamówienia o podobnym charakterze

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena oferty (wartość brutto) uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN 

cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT (jeśli występuje). Cena podana w

ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

Cena może być tylko jedna.

Cena – 90%

Parametry techniczne – 10 %, Wykonawca, który zaoferuje urządzenie posiadające napęd 

trakcyjny otrzyma w tym kryterium 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%.

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

- dane Oferenta,

- cenę netto i brutto każdej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia,

- cenę netto i brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia,

- oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,

- koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,

6. Miejsce, termin oraz sposób składania oferty cenowej:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres m.mlodzik@posir.poznan.pl do 4.10.2022

7. Do zapytania dołączono projekt umowy – TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić)

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: m.mlodzik@posir.poznan.pl

Oferty  w  formie  papierowej  należy  składać  w sekretariacie  Dyrekcji  POSiR –  liczy  się  termin

wpływu oferty do sekretariatu.
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Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Pan Maciej Młodzik – m.mlodzik@posir.poznan.pl

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu

składania  ofert,  zmodyfikować  treść  dokumentów  zawierających  warunki  zamówienia.  Dokonane  w  ten

sposób  uzupełnienie  umieszczone  zostanie  niezwłocznie  na  stronie  www  zamawiającego.  W  toku

dokonywania  oceny złożonych  ofert  zamawiający  może żądać udzielenia  przez  wykonawców wyjaśnień

dotyczących  treści  złożonych  przez  nich  ofert,  w  tym  wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny.  (Do

badania rażąco niskiej ceny stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem

oferty  przez  wykonawcę,  a  w  szczególności  związanych  z  przystąpieniem  do  procesu  ofertowego,

przygotowaniem  i  złożeniem  oferty,  negocjacji,  przygotowaniami  do  zawarcia  umowy.   Zamawiający

zastrzega  sobie  prawo  do  dowolnego  wyboru  wykonawcy.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do

wyłączenia z  oceny  ofert  o rażąco niskiej  cenie.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia

postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 

25.10.2022  Paweł Mateja
Data i podpis kierownika/zastępcy kierownika/

samodzielnego stanowiska pracy
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