
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków z budżetu państwa. 

 
Warszawa, dnia 31.10.2014 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.5/2014 
 
 
Szanowni Państwo! 
 
 
Firma VMG Polska sp. z o o, realizując Projekt pt.: „Podniesienie konkurencyjności i potencjału 
innowacyjnego VMG Polska sp. z o.o. poprzez rozbudowę parku maszynowego i rozszerzenie oferty o 
nowy produkt i udoskonaloną usługę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.5 RPO WM 2007-2013, 
zaprasza do przedstawienia ofert na realizację zadania w ramach w/w Projektu zgodnie z poniższą 
specyfikacją: 
 
1. Zamawiający:   
 
VMG Polska Sp. z o.o. 
ul. Mazura 18a 
02-830 Warszawa  
NIP: 9512045594, REGON: 017517840, KRS: 0000107453 
 
2. Przedmiot zapytania ofertowego: 
 
Przedmiotem zapytania jest zakup sprzętu budowlanego w postaci przesiewacza, zgodnie z poniższą 
specyfikacją. Sprzęt musi posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej: 
 
Parametry techniczne przesiewacza: 

 przesiewacz dwupokładowy, 

 matryca 3650 x 1524mm, 

 pojemność kosza ok. 7,5 m3, 

 silnik o mocy ok. 75 KW, 

 długość > 18m, 

 ciężar > 30 ton. 
 
3. Termin zakończenia zadania 
 
Termin dostawy zamawianego sprzętu: do dnia 31.03.2015 
 
4. Oferta 

 
Oferta powinna zawierać: 

 dane oferenta, 

 cenę netto oraz cenę brutto realizacji zadania, 

 termin realizacji zadania, 

 termin ważności oferty, 

 termin sporządzenia oferty, 
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 podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oraz pieczątkę firmową. 
 
Oferta powinna być przygotowana na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania. 
 
5. Termin i miejsce składania ofert 

 
Ofertę należy złożyć do dnia 07.11.2014 
 
Rozpatrywane będą oferty: 

 dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres: VMG Polska Sp. z o.o., ul. 
Mazura 18A 02-830 Warszawa, 

 przysłane w formie papierowej na w/w adres, 
 przysłane pocztą elektroniczną na adres mm@vmg-polska.com.pl  

 
6. Kryteria wyboru oferty  

 
a) formalne:  

 Kompletność oferty  

 Zgodność oferty z zapytaniem  

 Data zakończenia realizacji zadania w terminie określonym w punkcie 3 niniejszego zapytania 
 

b) punktowe:  

 Cena netto – 80%, 

 Długość udzielonego serwisu gwarancyjnego – 20% 
 

7. Określenie sposobu oceny ofert 
 

Ocena formalna będzie oceną zerojedynkową. Sposób oceny poszczególnych kryteriów będzie oparty 
o: 

 Kompletność oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 4 zapytania 

 Zgodność oferty z zapytaniem – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 zapytania 

 Terminowości i sposób dostarczenia oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 5 
zapytania.  

 
Ocena punktowa będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu,  że maksymalna 
punktacja wynosi 10 punktów (wartość punktowa oferty x wartość punktowa wagi), w następujący 
sposób: 
 
Cena: 

 oferta z najniższą ceną otrzymuje 10 punktów  

 pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:  
(X÷Y) × 10 

gdzie: 
X = najniższa cena 
Y = cena ocenianej oferty 

 
Długość udzielonego serwisu gwarancyjnego: 

 oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 10 punktów  

 pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:  

mailto:mm@vmg-polska.com.pl
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(X÷Y) × 10 
gdzie: 
X = termin gwarancji oferty rozpatrywanej 
Y = najdłuższy termin gwarancji 

 
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych  kryteriów i 
ich wag otrzyma najwyższą punktację.  
 
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru  oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertą z 
najniższą ceną.   
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt; 
 
e-mail: mm@vmg-polska.com.pl  
tel: 601 616 034 

mailto:mm@vmg-polska.com.pl
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Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTY 

 
 
Nazwa i adres oferenta: 
…………………………………. 
 
Kontakt: 
tel.:……………………….. 
e-mail:………………………….. 
 
 
Dotyczy: Oferta na dostawę sprzętu budowlanego dla VMG Polska Sp.  z o.o. – zapytanie ofertowe nr 

3/1.5/2014 
 
Ja niżej podpisany przedstawiam ofertę cenową na realizację zadania zgodnie z zapytaniem 
ofertowym za cenę wskazaną w poniższej tabeli: 
 

 
Nazwa 
sprzętu 

Liczba 
szt. 

Marka/Model/ 
Producent 

Cena 
netto w 

PLN 

Podatek 
VAT 

w PLN 

Cena 
brutto w 

PLN 

Okres serwisu 
gwarancyjnego w 

dniach 

1. Przesiewacz 1      

 
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń; 
2. Oświadczam, że otrzymałam/em wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty; 
3. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy i 

realizacji przedmiotu zapytania do dnia ……………………………………. 
4. Oświadczam, iż oferta ważna jest przez okres …………… dni od dnia jej sporządzenia. 
5. Data sporządzania oferty……………………………….. 
6. Załączniki do oferty:  

- specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
podpis, pieczątka 


