Białystok, dn. 09.06.2017r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Nazwa: Auto Serwis Piotr Makowski
Adres: ul. Kopernika 99, 15-396 Białystok, tel.: 510 900 940
Adres poczty elektronicznej: piotr.makowski@euromaster.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Auto Serwis Piotr Makowski zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym
wyposażenia pracowni serwisu wtryskiwaczy do samochodów osobowych i ciężarowych w
miejscowości Dobrzyniewo Duże, woj. podlaskie.. Realizowany jest tam projekt pt: „Rozwój usług
specjalistycznych w firmie Auto Serwis Piotr Makowski” ogłoszony przez RPO Woj. Podlaskiego
na lata 2014 - 2020, w ramach Osi Priorytetowej I. „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności
gospodarki regionu”, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których
rozwój ukierunkowany jest siecią Natura 2000”.
W ramach prac przewiduje się:
Zakup specjalistycznych urządzeń oraz kompleksowe wyposażenie pracowni serwisu wtryskiwaczy I,
II i III stopnia w samochodach osobowych oraz ciężarowych.
Zakres przewidywanego wyposażenia zawiera załącznik nr 1
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
Oferty powinny być dostarczone osobiści, pocztą tradycyjną pod adres Auto Serwis Piotr Makowski,
ul.

Kopernika

99,

15-396

Białystok

lub

w

wersji

elektronicznej

na

adres

e-mail

piotr.makowski@euromaster.pl oraz zawierać: łączną cenę netto i brutto.
Kryteria oceny oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena

80 %

Gewarancja

20 %.

Informacje o sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z
kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:

1) Cena netto oferty :

(max 80 pkt)

∙ 80 = liczba punktów
2) Gwarancja:

(max 20 pkt)

- 4 lata i więcej – 20 punktów,
- 3 lata. – 10 punktów,
- 2 lata. – 0 punktów
W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną ofertę takiej samej ilości punktów wyliczonych wg
ww. kryteriów wybór nastąpi tylko w oparciu o kryterium ceny netto.
Cena usługi powinna zawierać koszt transportu, uruchomienia sprzętu u klienta i szkolenia z zakresu
obsługi urządzeń.
Termin składania ofert
Ofertę cenową prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2017r. do godz. 1600
Termin realizacji usługi
Przewidywany termin realizacji usługi: II Q 2018 roku. .

