Data publikacji 10 marca 2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

ARRINERA AUTOMOTIVE SA jako członek konsorcjum realizującego projekcie pt. Aktywny system
tłumienia drgań pojazdu dofinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do
złożenia oferty cenowej na samochód osobowy
INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM:
Zamawiającym jest Arrinera Automotive S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterska 17, 00-203. Warszawa, NIP: 113-271-28-96, REGON:
141307321, KRS: 0000302462

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
- Mateusz Durmaj - tel.: 22 760 04 33, e-mail: md@arrinera.com
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest samochód osobowy dwumiejscowy
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Rok produkcji: od 1994 do 1997
Minimalna pojemność silnika: 1500 cm3
Maksymalna pojemność silnika: 1600 cm3
Moc minimalna: 120 KM
Moc maksymalna: 130 KM
Przebieg maksymalny: 230 tys. km
Kraj pochodzenia: Polska
Zarejestrowany w Polsce
Napęd: na przednie koła
Skrzynia: manualna
Felgi: aluminiowe
Zdejmowany dach
Aktualny przegląd techniczny
Brak śladów widocznej rdzy na karoserii
TERMIN REALIZACJI: 23.03.2016r.
WARUNKI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający dokona otwarcia zgromadzonych ofert w dniu 18.03.2016 r.
Termin związania ofertą min. do 23.03.2016r.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie ofertowe
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KRYTERIA OCENY OFERTY:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych, oferujących wykonanie
przedmiotu zamówienia przyjmując za najkorzystniejszą ofertę zgodnie z poniższym kryterium:
1. cena – 60%.
Za spełnienie kryterium cena oferent może uzyskać od 0 do 60 punktów zgodnie z przedstawionym
sposobem obliczania ceny.
Liczba punktów = cena najniższa / ceny oferty badanej x 60%
2. termin dostawy ( w dniach)- 40%
Za spełnienie kryterium termin dostawy oferent może uzyskać od 0 do 40 punktów zgodnie
z przedstawionym sposobem obliczania ceny. Termin liczony będzie od dnia dokonania wyboru.

Liczba punktów = najkrótszy termin dostawy / ceny oferty badanej x 40%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę
punktów.
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Cena oferty oraz ceny jednostkowe przedstawione w kalkulacji ceny ofertowej winny być podane w
PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Oferta
musi zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktu w
imieniu oferenta.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji cen względem wybranej najkorzystniejszej
oferty cenowej.
3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.
4. Oferta musi obligatoryjnie zawierać poniższe elementy: data sporządzenia oferty, cena
całkowita netto, cena całkowita brutto, termin ważności oferty.
5. Oferta oraz ewentualne załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania oferenta.
6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację
przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego
winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych
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parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do
przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego.
7. Oferty należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego
TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć do dnia 17.03.2016 r.
Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie, drogą elektroniczną na adres:
md@arrinera.com
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Załącznik 1 Formularz ofertowy

Miejscowość, dn…………….
Dane Oferenta:

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy samochodu osobowego wg. specyfikacji oferuje/my sprzedaż w/w przedmiotu produktu za łączną cenę w PLN:

Nazwa zamówienia

Cena całkowita netto (zł)

Cena całkowita brutto
(zł)

Samochód osobowy wg. specyfikacji

Słownie:…………...........................................................................................................................złotych
netto
Słownie podatek VAT:
…………………………..….…………………………………………………………….….…………………..złotych
Słownie:……….………………………………………………………………………………………………..………....………...złotych
brutto

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Zapytaniu
ofertowym, do dnia …………………………..
Oferta ważna do dnia …………………………

Załączniki:
1. Szczegółowa specyfikacja
......................................
podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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