
         Zał. nr 1 do Regulaminu 

        udzielania zamówień o wartości 

        szacunkowej nieprzekraczającej

          kwoty 130 000,00 złotych

   

Oddział Malta 

(komórka organizacyjna) 

 

Nr sprawy: MA.433.1.2022 

                                                                                                                    Poznań, 21.01.2022 r.

       

Zapytanie ofertowe 

 

Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa ryb. 

 

1. Opis przedmiot zamówienia:  

Dostawa i rozprowadzenie ryb po zbiorniku Malta w Poznaniu następujących gatunków ryb: 

Szczupak:  

- wylęg żerujący – 100 tys. sztuk,  

- narybek jesienny - 200 kg   

Sandacz: 

- narybek letni– (min. 0,4 g /szt.)  - 50 tys. szt.  

 

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:  

- rok 2022 

 

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

dokumenty - jeżeli dotyczy): 
Wymagane doświadczenie rybackie pozwalające na sprawne rozprowadzenie ryb po zbiorniku –  

małymi porcjami wzdłuż linii brzegowej.  

Wymagany sprzęt: łodzie, sprzęt do przetrzymywania i transportu ryb, samochód ciężarowy z  

basenami i instalacją napowietrzającą. 

Przedstawienie dokumentacji z badań weterynaryjnych dostarczonych ryb. 

  

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Najkorzystniejsza cena. 

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto. 

 

6. Miejsce, termin oraz sposób składania oferty cenowej: 
Termin składania ofert 28.01.2022r. – godz. 12.00 

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

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

wpływu oferty do sekretariatu. 

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie. 

 

 



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

 

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

 Aneta Perz, a.perz@posir.poznan.pl, tel: 503 160 917 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 
    Z-ca kierownika: Mikołaj Nowakowski   
                     ……………………………………………………..… 

Data i podpis kierownika/zastępcy kierownika/ 

samodzielnego stanowiska pracy 

         

                    

          

 


