
Krąg,  30 Listopada 2020 roku

Gospodarstwo Rybackie Polanów s.c. R. Knop M. Knop
Krąg dz. nr 1
76-010 Polanów 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wyposażenie budynku uzdatniania wody wraz z montażem

 1) ruszt napowietrzający – szt. 2, 2) ruszt metalowo-plastikowy pod złoże – szt.2, 3) dmuchawa – 1 szt., 4) kraty wlot i wylot z 
szandorem – 4 szt., 5) pompa do wypompowywania wody – 1 kpl., 6) rezonator – urządzenie służące oczyszczaniu wody z bakterii – 1 
szt., 7)  złoże oczyszczające – ok. 9,5 m3.

Dokumentacja do wglądu w siedzibie zapytującego.

1. Kryteria oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena – 100%

2. Termin składania ofert upływa: 15 grudnia 2020 roku, do godziny 15.00

Oferty mogą być składane za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, kuriera lub osobiście. Liczy się data wpływu do 
zamawiającego.

3. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium

cenaoferty najtańszejPLN
cena ofertybadanej PLN

∗100∗100%  (max. 100 pkt.)

4.  Informacja  o  wykluczeniu  z  możliwości  udzielenia  zamówienia  podmiotom powiązanym osobowo lub  kapitałowo z
zamawiającym.  (zgodnie  z  zasadami  konkurencyjnego  wyboru  wykonawców  w  ramach  Programu
Operacyjnego,,Rybactwo i Morze”)

Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  zamawiającym  lub  osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

5. Zamawiający informuje  o unieważnieniu postępowania w przypadku braku złożenia co najmniej
dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udzieli Pan Marcin Knop, tel. 502 123 710, e-mail: 
pstrag@chomiec.pl


