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-  Cena podana w ofercie nie może zawierać kosztów ubezpieczenia i cła, opakowania, szkolenia 
pracowników, części zamiennych, przelotów, diet, dojazdów itp. 

 Termin realizacji zamówienia/warunki dostawy do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 
 

IV. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1) Cena netto ( loco Stara Dąbia )  -  80 pkt. 
2) Serwis, czas reakcji na awarię   -            10 pkt 
3) Warunki gwarancji               -            10 pkt. 

                 -------------- 
                    100 pkt. 
 
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie w/w kryteriów ( maksymalna liczba punktów – 100 pkt. ): 

1) Cena netto ( loco Stara Dąbia ) - najniższa cena – 80 pkt. 
         Pozostałe oferty  otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru –  

Wartość punktowa  = ( C min / C ob) x 80 
Gdzie  : C min – najniższa oferowana cena netto,  Cob– cena netto oferty badanej  
2) Serwis, czas reakcji na awarię   -  najkrótszy czas przyjazdu technika do zgłoszonej awarii – 10 pkt. 

         Pozostałe oferty  otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru –  
Wartość punktowa  = ( S n/ S ob ) x 10 
                Gdzie  : S n– serwis , czas reakcji na awarię oferty najkorzystniejszej , S ob – serwis, czas reakcji na 
awarię oferty badanej   
3) Warunki gwarancji  -  najkorzystniejsze warunki (okres) gwarancji – 10 pkt. 

         Pozostałe oferty  otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru –  
Wartość punktowa  = ( G ob/ G n ) x 10 

                Gdzie  : G ob– okres gwarancji oferty badanej , G n – okres gwarancji oferty najkorzystniejszej 
 

Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów. W 
przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów,  wyżej w rankingu będzie ten podmiot 
który wskazał niższą cenę, następnie podmiot, który wskazał najkrótszy czas przyjazdu technika do zgłoszonej 
awarii, następnie podmiot który podał najdłuższy okres gwarancji. 
 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia udzielane są osobiście w siedzibie firmy PHU PREMIUM 
Paweł Jaworski 08-500 Ryki, Stara Dąbia 44B osoba do kontaktu Pan Paweł Jaworski – właściciel firmy, telefonicznie 
pod nr tel. 0 606 259 496; 0 81 865 13 14, oraz za pośrednictwem poczty e-mail phu.premium@interia.pl. 

 

V. Miejsce, sposób i termin składania ofert 
Dokumentację ofertową można składać osobiście w siedzibie firmy: PHU PREMIUM Paweł Jaworski, Stara Dąbia 
44B, 08-500 Ryki, pocztą, przesyłką kurierską, za pośrednictwem poczty e-mail phu.premium@interia.pl. 
 

Termin składania ofert mija  31.01.2017r.   do godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu). 
 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.premiumfruits.eu. 
 

Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w  zapytaniu ofertowym będą niezwłocznie zwracane 
Oferentom.  
Odrzuceniu podlegają oferty: 

 Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
 Złożone przez Oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym. 

 
 

VI. Warunki wykluczenia z postępowania 

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z PHU PREMIUM Paweł 
Jaworski. Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym  
i Oferentem polegające 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 pełnomocnika, 
5) Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
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