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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Nowy Ciechocinek,…..……….. 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:                              

„Rancho pod Olszyną” Usługi rekreacyjno-sportowe  

Zbigniew Bedliński 

  Nowy Ciechocinek 24 

  87-720 Ciechocinek 

  NIP: 8911058008 

 

I. Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację zakupu i dostawy 
obejmującej fabrycznie nowe: 

- miniciągnik, 
- kabinę do miniciągnika, 

- rębak, 

- pług odśnieżny, 
- kosiarkę bijakową, 

- zamiatarkę. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych - miniciągnika wraz z 
osprzętem obejmującego następujące elementy: 

Lp. Nazwa osprzętu Parametry techniczne/jakościowe  

1 Miniciągnik 
 

Napęd na 4 koła, silnik min. 1123cm3, 3-cylindrowy, siła 
podnosząca min. 615kg, hydrauliczne wspomaganie 
kierownicy 

2 Kabina Dwa lusterka, elektryczne wycieraczki szyb z przodu i z tyłu, 
halogeny ledowe-2 z przodu i 2 z tyłu, 
nagrzewnica(ciepłe/zimne powietrze, zasilanie cieczą 
chłodzącą silnik) 

3 Rębak Zakładany na mocowaniu 3-punktowym traktora Kat-1, 
napęd z wałka odbioru mocy traktora, 540 obr/min, max 
1000 obr/min, regulowany w poziomie i pionie wysyp 
zrębek, elementami roboczymi są noże osadzone w liczbie 
4 sztuk na obracającej się tarczy, waga 180 kg 
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4 Pług odśnieżny 150 cm, sterowany hydraulicznie lewo-prawo, góra-dół, 
bardzo wytrzymały na odkształcenia 

5 Kosiarka bijakowa  Szerokość robocza 1,20 m, ciężar 162 kg, 80 noży Y 

6 Zamiatarka  Dodatkowo posiada: zraszacz, zbiornik na odpady, szczotkę 
boczną, można ustawić różną szerokość zamiatania, szybka 
i łatwa wymiana zużytych szczotek 

Zlecana dostawa realizowana jest w ramach projektu pt.: „Podniesienie konkurencyjności 
firmy Rancho pod Olszyną usługi rekreacyjno-sportowe poprzez zakup specjalistycznego mini 
ciągnika z osprzętem”. 

Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach projektu grantowego pt. „Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w ramach osi 7”. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:  
1. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania. 

2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego 
wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte 
wykonanie zamówienia. 

5. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
 

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

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Cena 100 % 

  Razem: 100 % 

 

V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 
Zamawiający oceni oferty, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, 
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty, 
za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z 
najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, stosując 
poniższe wzory: 

1. Kryterium: „Cena” 
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone dla każdej z ofert wg wzoru:  
(Cmin /Cb) x 40 = liczba punktów 
gdzie: 
Cmin – najniższa cena brutto oferty spośród ofert badanych,  
Cb – cena brutto oferty badanej  

Wykonawca za kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  
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VI. Termin składania ofert 
1. Termin na złożenie oferty: do dnia 26.11.2021r. do godz. 12.00. 
2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Liczy się data wpływu oferty na jeden ze wskazanych w punkcie VII adresów.  
4.  W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom 
powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. 

5. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego. 

 

VII. Akceptowalne formy składania ofert: 
1. Wersja elektroniczna (skan podpisanych dokumentów) wysłana na adres: 
rancho@podolszyna.pl 
2. Wersja papierowa wysłana na adres: 
„Rancho pod Olszyną” Usługi rekreacyjno-sportowe Zbigniew Bedliński, Nowy Ciechocinek 
24, 87-720 Ciechocinek. 
 
VIII. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2021. 
  
IX. Odrzuceniu podlegają oferty: 
1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 
2. Złożone przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym 
lub  
3. złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub 
4. wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę. 
 
X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie wszystkich 
potencjalnych wykonawców, którzy przesłali oferty. 
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym, wykonawcą zostanie podpisana umowa. 
 

 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

(czytelny podpis Zamawiającego) 
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