
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM:

Zamówienia dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym 
z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między składającym zapytanie lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego 
imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: MAGAZYNY IV KWARTAŁ 2016 - IV KWARTAŁ 2017 R.                                                 
HALA PRODUKCYJNA II KWARTAŁ 2017 - IV KWARTAŁ 2018

• wartość oferty (netto oraz brutto),
• termin ważności oferty,
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji,
dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas
realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Termin składania ofert upływa w dniu

• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty* na:
Wykonanie prac budowlanych wraz z dostawą materiałów i sprzętu, dotyczących budowy hali produkcji, 
magazynu głównego oraz magazynu opakowań w Lisowicach nr 126 A, 59-230 Prochowice, działka nr 
741/7. Szczegółowy opis zakresu rzeczowego znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego.

(Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez oferenta.

• nazwę i adres oferenta,

ZAPYTANIE OFERTOWE

31-01-2016

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez
kupującego.

(data)BESTKEBAB SP. Z O.O.                         
LISOWICE 126 A,                                                          

59-230 PROCHOWICE,                                 
TEL.603161873; (76) 858 58 50

 Imię i nazwisko, adres , tel. kupującego)

(Nazwa i adres oferenta)
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Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
P1 = (Cn/Cr) x K
gdzie:
P1 – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa cena netto zaoferowana 
Cr – cena netto rozpatrywanej oferty
K – waga kryterium
Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najniższa oferowana cena.

100%

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1001.

4.

Waga 
kryterium

* Należy podać możliwie pełną specyfikację przedmiotu zamówienia, w oparciu o informacje zawarte w instrukcji wypełniania 
wniosku

(podpis wnioskodawcy/osoby reprezentującej 
wnioskodawcę/pełnomocnika + ew. pieczątka)

- -

2. -

3.

-

- -

Razem:

CENA
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