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Oferowany terminy dostaw przedmiotu oferty.

Okres gwarancji.

Cena oferty brutto (zł) za przedmiot dostaw

Znaczenie kryterium
Opis kryterium

2.

"37

1.

Lp.

1.Oferty należy składać w terminie do dnia 21.10.2015 r. , termin graniczny
godz. 10:00, w sekretariacie w siedzibie spółki.

2.Wykonawca musi umieści ofertę w kopercie, która ma być zaadresowana
na Zamawiającego oraz musi posiadać następujące oznakowanie:

„Oferta na dostawy nowych akumulatorów do autobusów komunikacji
miejskiej marki Jelcz i Solaris, w latach 2015 - 2016 dla Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku"

Nie otwierać przed dniem 21.10.2015 r., godz. 10:30.

3.Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się dnia 21.10.2015 r.,
o godzinie 10:30, w pok. nr 8 w siedzibie spółki.

4.Przy ocenie ofert, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
przedstawionymi w poniższej tabeli:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku, ogłasza
zapytanie ofertowe na dostawy nowych akumulatorów .

ZAPYTANIE OFERTOWE

Włocławek dnia, 12.10.2015 r.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
Spółka z o.o. we Włocławku

Sąd Rejestr. - Sąd Rejon, w Toruniu VII Wydziat Gosp. Sygnatura akt - KRS 0000034210
NIP: 888-020-33-71,  REGON: 910226702

Kapitat zakładowy: 10.576.500,00 zł
87-800 Wtoctawek, ul. Rysia 3; tel. centrali 5423642 81, 54 230 93 00, Prezes 54 230 93 31, fax 542369594

e-mail: mpkwlo@pro.onet.pl, http://www.mpk.com.pl



Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
łączną liczbę punktów wynikającą z podsumowania punktów uzyskanych

w poszczególnych kryteriach.

Opkt.

50 pkt. x 10%

75 pkt. x 10%

100 pkt. x 10%

-

-

znaczenie kryterium 10'

pkt. x 10%

pkt. x 10%

pkt. x 10 %

50

75

100

- do 12 miesięcy włącznie

12 miesięcy do 18 miesięcy

18 miesięcy do 24 miesięcy

24 miesięcy i więcej

-

-   3 dni

•   2 dni

-   1 dzień

- powyżej

- powyżej

• powyżej

Okres gwarancji

Termin dostawy:

cena minimalna (najniższa z cen)

cena Wykonawcy (oceniana)x 100 pkt x 80%

Termin dostawy- znaczenie kryterium 10%

Oceniany będzie oferowany termin dostawy, liczony w dniach roboczych od dnia
następnego po dniu zgłoszenia zapotrzebowania za pośrednictwem faksu lub

telefonicznie.

Łączna ocena punktowa oferty ( maksymalnie 100 punktów ) będzie sumą
iloczynów punktów przyznanych za poszczególne kryteria i znaczeń

procentowych im przypisanym.

Cena:- znaczenie kryterium 80 %



liiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Spółka z o.o. we Włocławku

i!. Rysia 3, 87- 800 Włocławek
r centr. O54 236 - 42 - 81

fax 054 236 - 95 - 94
•'ezes ^arządu 054 230 - 93 - 00

5.Na ofertę składają się:

1)wypełniony i podpisany Formularz ofertowy;

2)wypełniony i podpisany Formularz cenowy;

3)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( bądź zaświadczenie
z CEIDG ) , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składnia ofert;

4)zaakceptowany  i  podpisany  projekt    umowy   lub  oświadczenie

o akceptacji warunków umowy;

6.Informacji w sprawach zamówienia udzielają:

1.p. Henryk Gontarek - Koordynator Sekcji Zaopatrzenia i Zbytu,

Tel:(54) 230-93-19, w godz. od 6:40 do 14 :40 - w sprawach merytorycznych;

2.p. Marta Krygier - Specjalista ds. zamówień publicznych i marketingu,

Tel:(54) 230-93-27, w godz. od 6:40 do 14:40 - w sprawach formalnych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w tym
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania
przyczyny, na każdym etapie postępowania. W takim przypadku z tego tytułu
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.


