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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Darłowo, dn. 03.12.2018 r. 

Data   

FRESH FISH Maciej Orłowski 

Rusko 1C 

76-150 DARŁOWO 

NIP 499-04-11-039; REGON: 321330938 

Dane identyfikacyjne zamawiającego  

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Samochód dostawczy do max. dmc 3500 kg z doizolowaniem izotermicznym 

oraz agregatem chłodniczym i rejestratorem temperatury. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wersja nadwozia typu Furgon. 

2. Silnik o mocy co najmniej 170 KM. 

3. Doizolowanie izotermiczne przystosowane do przewozu ryb. 

4. Agregat chłodniczy do -10
0
C z możliwością podłączenia do sieci 230V na postoju. 

5. Rejestrator temperatury z wbudowaną drukarką z montażem w kabinie kierowcy 

6. Skrzynia biegów manualna 

Wyposażenie: 

1. Poduszka czołowa kierowcy i pasażera; 

2. ABS z EBA; 

3. Układ ESP; 

4. System wspomagający ruszanie po górę; 

5. System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu ; 

6. System kontroli obciążenia pojazdu ; 

7. Hamulce tarczowe wszystkich kół; 

8. Sygnalizacja hamowania awaryjnego; 

9. Reflektory przednie halogenowe ze statycznymi światłami doświetlającym i zakręt; 

10. Światła przeciwmgielne przednie i tylne; 

11. Wspomaganie kierownicy; 

12. Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach; 

13. Siedzenie kierowcy z regulacja wysokości i podłokietnikiem; 

14. Podwójny fotel pasażera. 

15. Klimatyzacja manualna; 

16. Czujniki parkowania przednie i tylne; 

17. Centralny zamek sterowany pilotem; 

18. Elektrycznie regulowane szyby przednie; 

19. Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości 

20. lmmobilizer  

21. Radio w standardzie 1DlN, Bluetooth, złącze USB z funkcją obsługi odtwarzaczy 

iPod, sterowanie systemem audio z kierownicy, 

22. Komputer pokładowy 

23. Światła do jazdy dziennej. 

24. Dwa gniazda 12V w kabinie kierowcy. 

25. Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona tworzywem. 

26. Chlapacze przednie i tylne. 

27. Hak holowniczy. 
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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 18.12.2018 r. włącznie.
 
 

 

Termin wykonania/dostawy zamówienia: 

Termin na wykonanie i dostawy (odbioru) zamówienia  do dnia 31.03.2019 r.
 
 

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym . 

 

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. 

 

Ofertę należy złożyć lub wysłać do: 

 

 Maciej Orłowski, Rusko 1C, 76-150 Darłowo 

lub 

na adres e-mail: freshfish@onet.pl 
należy podać: adres, adres mailowy, nr fax 

 

                                                           

 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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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: 605 198 484 oraz pod 

adresem email: freshfish@onet.pl 

 

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty 

cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie 

łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 

 

 
 

Z poważaniem 

 

 

FRESHFISH 

Maciej Orłowski 
 


