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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Darłowo, dn. 09.12.2018 r. 

Data   

Mateusz Szypulski 

ul. H. Wieniawskiego 20B/3 

76-150 Darłowo 

NIP 499-049-30-72; REGON: 360005330 

Dane identyfikacyjne zamawiającego  

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Wykonanie przyczepy izotermy z agregatem chłodniczym - nowa. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przyczepa nowa z możliwością przemieszczania zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

2. Wymiary przyczepy - co najmniej: 

 3,3 m - długość zewnętrzna; 

 2,0 m szerokość wewnętrzna; 

 wysokość przestrzeni ładunkowej wewnątrz – 1,9 m; 

3. Zawieszenie przyczepy dwuosiowe hamowane. 

4. 4 koła R185 z błotnikami (wewnątrz - nie wystające poza obrys przyczepy). 

5. Rama stalowa wykonana z kształtowników i ceowników – cynkowana ogniowo. 

6. Amortyzatory gazowe. 

7. Dyszel z kołem podporowym. 

8. Urządzenie najazdowe Knott. 

9. Konstrukcja przyczepy z profili stalowych zamkniętych, poszycie z blachy aluminiowej 

malowanej na biało. 

10. Podłoga płaska, ze sklejki gładka, izolacja podłogi co najmniej 50 mm, z wylewką 

żywiczną, gładka (minimalna nośność 300 kg). 

11. Ściany wykonane z płyty typu sandwich o grubości 40 mm, w środku pianka. 

12. Zawiasy i zamknięcia wykonane są ze stali kwasoodpornej. 

13. Wykończenie zewnętrzne z aluminiowych profili kątowych. 

14. Listwy do mocowania ładunku na ścianie prawej i lewej , na środku ściany 

15. Oświetlenie wewnętrzne LED aktywowane czujką ruchu. 

16. Przewody ukryte w ścianach. 

17. Oświetlenie zewnętrzne LED. 

18. Instalacja elektryczna 12 V 13 pin. 

19. Tył przyczepy zamykany rampą. 



 

str. 2 

20. Drzwi boczne. 

21. Koło zapasowe pod podłogą , w tylnej części. 

22. Skrzynka na agregat elektryczny. 

23. Oznaczenie zgodne z przepisami ruchu drogowego. 

24. Dodatkowe wyposażenie: 

 klin pod koło pvc, 

 koło podporowe automatyczne, 

 4 nogi podporowe lub inne montowane pod przyczepą, 

25. Agregat chłodniczy, o max. temp. 0°C z funkcją zasilania 230 V. 

 

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. CENA 100 % 

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 

Cena netto oferty: 

Znaczenie ofertowe kryterium: 100%; 

Maksymalna ilość punktów: 100 pkt; 

Zasady punktacji: Liczymy iloraz łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do badanej 

oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga, tj. (1,0). 
 

Termin składania ofert: 

Termin na złożenie oferty do dnia 27.12.2018 r. włącznie.
 
 

 

Termin wykonania/dostawy zamówienia: 

Termin dostawy (odbioru) zamówienia: do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
 

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, 

postępowanie zostanie unieważnione. 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta zostanie 

wybrana w świetle przyjętych w zapytaniu ofertowym kryteriów.  

 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny. 
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W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym . 
 

Ofertę należy złożyć lub wysłać w następujący sposób (do wyboru): e-mail’em, pocztą, 

kurierem lub osobiście: 

 

 

 Mateusz Szypulski, 

ul. Henryka Wieniawskiego 20B/3, 

76-150 Darłowo 

lub 

na adres e-mail: rybyurybaka@onet.eu 

należy podać: adres, adres mailowy, nr fax 

 

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  

 dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),  

 opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,  

 wartość oferty netto/brutto. 

 

Dodatkowych informacje będą udzielane pod numerem telefonu: 507 054 826  

oraz pod adresem email: rybyurybaka@onet.eu 

 

 

 

 
 

Z poważaniem 
 

 

 

Mateusz Szypulski 

 

                                                           

 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 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, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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