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PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH

Gorlice, dnia 17 grudnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
Działając w imieniu Gór‐stal Sp. z o.o. zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę
trzech zestawów ‐ samochód ciężarowy plus przyczepa według poniższej specyfikacji :
I.

Trzy sztuki zabudowane podwozie samochodu ciężarowego o DMC do 12 ton o
poniższych parametrach :
1. ładowność min. 6000 kg
2. maksymalna masa całkowita pojazdu 11999 kg
3. moc silnika min 170 kW
4. obręcze kół 19,5 cala
5. konsola dolnego sprzęgu
6. zabudowa aluminiowa
7. wymiary przestrzeni ładunkowej :
 długość wewnętrzna min. 7700 mm
 szerokość wewnętrzna min. 2440 mm
 wysokość wewnętrzna min. 2900 mm
8. tylna ściana zabudowy drzwi dwu‐skrzydłowe rama aluminiowa
9. gwarancja min. 24 miesiące bez limitów godzinowych
10. termin realizacji zamówienia wraz z odbiorem pojazdów – kwiecień 2015 roku.

II.

Trzy sztuki zabudowane przyczepy do pojazdów opisanych w punkcie I o
poniższych parametrach:
1. ładowność min. 7000 kg
2. maksymalna masa całkowita przyczepy 11000 kg
3. obręcze kół 19,5 cala
4. dyszel
5. zabudowa aluminiowa
6. wymiary przestrzeni ładunkowej :
 długość wewnętrzna min. 7700 mm
 szerokość wewnętrzna min. 2440 mm
 wysokość wewnętrzna min. 2900 mm
7. tylna ściana zabudowy drzwi dwu‐skrzydłowe rama aluminiowa
8. gwarancja min. 24 miesiące bez limitów kilometrów
9. termin realizacji zamówienia wraz z odbiorem pojazdów – kwiecień 2015 roku.
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Dodatkowe podlegające ocenie parametry które musi zawierać oferta :
1.
2.
3.
4.
5.

cenę przeglądów gwarancyjnych w PLN
liczbę przeglądów gwarancyjnych w szt.
cenę przeglądu pogwarancyjnego w PLN
cenę roboczogodziny serwisu w PLN
czas reakcji serwisu – dla lokalizacji Bochnia w godzinach od zgłoszenia (rozumiany jako
termin przyjazdu ekipy serwisowej na miejsce)
6. zużycie paliwa w litrach na 100 km
7. referencje – lista realizacji dla zamówień o podobnej wartości za ostatni rok przed dniem
złożenia oferty (odbiorca, przedmiot dostawy, data dostawy, wartość zamówienia)
8. zgoda na płatność w walucie euro lub euro przeliczone na PLN w dniu zapłaty po kursie
średnim NBP

Oferty nie zawierające odniesienia do kryteriów zdefiniowanych w zapytaniu otrzymają w
ramach tych kryteriów 0 punktów.
Oferta powinna zawierać:
 pełną nazwę i adres oferenta,
 opis zakresu oferty,
 termin wykonania zamówienia,
 cenę ofertową.
Ofertę należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: jtadeusz@interia.pl, pocztą tradycyjną lub
dostarczyć osobiście do siedziby Spółki (dane w stopce niniejszego zapytania ofertowego).
Termin składania ofert upływa w dniu 12 stycznia 2015 r.
Termin ważności oferty do 28 lutego 2015 r.

Oferty będą oceniane w skali od 1 do 100 punktów w oparciu
zdefiniowane niżej kryteria.
Kryterium
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Cena
Ceny w walutach obcych będą przeliczane na
PLN po kursie sprzedaży NBP z dnia
wystawienia oferty

70%

cena najniższa / cena badana
* 100 punktów * 70%

ocena stopnia spełnienia kryterium dokonana
zostanie w skali od 0 do 100 punktów, przy
czym dla każdego z elementów kryterium
przyznana zostanie następująca punktacja:
Dodatkowe parametry:

1. 0‐15 pkt – cena najniższa / cena badana * 15

1. cenę przeglądów gwarancyjnych w
PLN
2. liczbę przeglądów gwarancyjnych w
szt.
3. cenę przeglądu pogwarancyjnego w
PLN
4. cenę roboczogodziny serwisu w PLN
5. czas reakcji serwisu – dla lokalizacji
Bochnia w godzinach od zgłoszenia
(rozumiany jako termin przyjazdu
ekipy serwisowej na miejsce)
6. zużycie paliwa w litrach na 100 km
7. referencje – lista realizacji dla
zamówień o podobnej wartości za
ostatni rok przed dniem złożenia
oferty (odbiorca, przedmiot dostawy,
data dostawy, wartość zamówienia)
8. zgoda na płatność w walucie euro lub
euro przeliczone na PLN w dniu
zapłaty po kursie średnim NBP

punktów.
2. 0‐15 pkt – liczba badana / liczba najwyższa *
15 punktów
3. 0‐15 pkt – cena najniższa / cena badana * 15
punktów.
30%

4. 0‐15 pkt – cena najniższa / cena badana * 15
punktów.
5. 0‐15 pkt – czas najkrótszy / czas badany *
15 punktów.
6. 0‐10 pkt – zużycie najniższe / zużycie
badane * 15 punktów.
7. 0‐10 pkt – liczba badana / liczba najwyższa *
15 punktów
8. 5 pkt – spełnia, 0 pkt ‐ nie spełnia.

liczba punktów (suma pozycji 1‐8) * 30%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Osobami do kontaktu ws. zamówienia są:
Pan Tadeusz Jurczak
e‐mail: jtadeusz@interia.pl
tel.: +48 600 001 890
Z poważaniem,
Franciszek Kluba – Prezes Zarządu
Adam Górski – Wiceprezes Zarządu
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