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ZAPYTANIE OFERTOWE 

JAROSŁAWIEC, dn. 01.03.2019 r. 

Data   

Marek ŻUCHOWSKI 

ul. Spacerowa 8 

76-107 Jarosławiec 

NIP 839-193-51-00;    REGON: 770699914 

Dane identyfikacyjne zamawiającego  

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Wykonanie sieci stawnych do połowu dorszy, storni, turbotów, okoni i sandaczy 

wraz z workami na sieci stawne 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Sieć do połowu dorszy o prześwicie oczka 112 mm – 80 sztuk, 

 parametry: 56 x 1,5 x 3 x 30,5 x 2000 KN, obszycie: góra - linka nr 4, dół - linka nr 3; 

2. Sieć do połowu storni o prześwicie oczka 140 mm – 40 sztuk, 

 parametry: 70 x 0,28 x 22,5 x 4800 KN, obszycie: góra - linka nr 2, dół - linka nr 2,5; 

3. Sieć do połowu turbotów o prześwicie oczka 220 mm – 30 sztuk, 

 parametry: 110 x 0,28 x 15,5 x 4800 KN, obszycie: góra - linka nr 7 (pływaki długie), 

dół - linka nr 2,5; 

4. Sieć do połowu śledzi o prześwicie oczka 52 mm – 5 sztuk, 

 parametry: 26 x 0,20 x 75,5 x 4000 KN, obszycie: góra - linka nr 7 (pływaki długie), 

dół - linka nr 4; 

5. Sieć do połowu okoni o prześwicie oczka 70 mm – 5 sztuk, 

 parametry: 35 x 0,20 x 30,5 x 3000 KN, obszycie: góra - linka nr 2, dół - linka nr 2; 

6. Sieć do połowu sandaczy o prześwicie oczka 140 mm – 20 sztuk, 

 parametry: 70 x 1,5 x 4 x 40,5 x 2000 KN, obszycie: góra - linka nr 7 (pływaki długie), 

dół - linka nr 4; 

7. Worki na sieci stawne – 15 sztuk. 

 

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

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. CENA (całość zamówienia) 100 % 
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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 15.03.2019 r. włącznie.
 
 

 

Termin wykonania/dostawy zamówienia: 

Termin dostawy (odbioru) zamówienia: do 8 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. 

 

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym . 

 

                                                           

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

kurierem lub osobiście: 

 

 
Marek ŻUCHOWSKI, 

ul. Spacerowa 8, 

76-107 Jarosławiec 

lub 
na adres e-mail: 

 

marekzuchowski54@wp.pl 

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. 

 

 

Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu: 606 144 727  

oraz pod adresem email: marekzuchowski54@wp.pl 

 

 

 

 
 

Z poważaniem 
 

 

 

Marek Żuchowski 
 


