


Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę w oparciu o kryterium: 
a. ceny netto za dostawę przedmiotu zamówienia - 100%.

Kryterium ceny netto (wskaźnik C) - I 00% (max. I 00 pkt) 

C = Cn/Cb x 100, 

C - ilość punktów przyznana badanej ofercie wg. kryterium ceny, 
Cn - najniższa cena netto za realizację przedmiotu zmówienia, 
Cb - cena netto badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów równa jest wadze określonej w kryterium %. Obliczenia dokonywane będą z 
dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wybrana oferta cechować się będzie najwyższą liczbą punktów 
w zakresie wskaźnika C. 

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej to wezwie oferentów do złożenia 
w terminie 1 O dni roboczych ofert dodatkowych. 

Termin składania ofert 

Termin na złożenie oferty upływa w dniu 28.10. 2022 r. 

Sposób orzvgotowania oferty 

Oferta winna odpowiadać zakresowi zamówienia. Informacje w ofercie powinny być wpisane czytelną i trwałą 
techniką. Dopuszcza się złożenie oferty w języku obcym i w walucie obcej. Informuje się, iż oferty wyrażone 
w walutach obcych zostaną przeliczone z zastosowaniem kursu sprzedaży NBP obowiązującym w dniu 
wystawienia oferty. 
Ofertę można złożyć w I egzemplarzu (forma papierowa lub elektroniczna). 
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 
- dane identyfikujące oferenta (Nazwa i Adres),
- opis nawiązujący do przedmiotu zamówienia,
- wartość oferty,
- wypełnienie załącznika nr 1 dołączonego do zapytania ofertowego.

W przypadku doręczenia oferty w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę doręczenia liczy 
się datę nadania. W pozostałych przypadkach za datę doręczenia liczy się datę wpływu do biura zamawiającego 
lub na pocztę elektroniczną. 

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. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym z jego etapów. 
Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych lub częściowych. 

Ofertę należy złożyć w: 

Załączniki do zapytania: 

Wylęgarnia Ryb Dąbie Krzysztof Grecki i Jacek 
Juchniewicz 
UL Spacerowa 12 
77-100 Dąbie
NIP 842-16-27-717
e-mail: mje@ikra-dabie.pl

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym.
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Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz
Dąbie, ul. Spacerowa 12

77-100 Bytów
tel. 59 822 80 98; 59 822 80 99 

"HP 842-lfi-F-717 


