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  Poznań, dnia 26.10.2015 

 
 

Zapytanie ofertowe nr INN-225774 –SA_100_T/2015 
 
 
 

L.p. Przedmiot zamówienia Jedn. Ilość 
Termin 

składania ofert 
Uwagi 

1. 
Dostawa amortyzatorów do 

wózków tramwajowych   
szt. 8 

upływa w dniu 
06.11.2015 

o godz. 10:00 

Liczy się data wpływu 
do siedziby 

MODERTRANS 

 
 

1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiot zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych amortyzatorów pionowych do 
wózków tramwajowych. 

2. Wymagania techniczne: 
2.1. Zostały wskazana na rysunku MT-100-02 
2.2. Amortyzatory malowane RAL 7043  

  

2. Kryteria wyboru: 
 
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny 
ofert: 

2.3. Cena netto – 80% 
2.3.3. Oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą ilość, tj. 80 punktów 
2.3.4. Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” 
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2.4. Termin realizacji – 20% 
2.4.3. Oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzyma najwyższą ilość,  

tj. 20 punktów 
2.4.4. Sposób przyznania punktów w kryterium „termin realizacji” 

 

 

 
2.5. Oferta, która uzyska największą ilość punktów w danej części zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia negocjacji 
cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w danej części.  

2.6. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i  doświadczenie, dysponować 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

 
3. Oferta powinna zawierać: 

3.3. Nazwę i adres firmy oferenta 
3.4. Cenę ofertową netto i brutto.  
3.5. Czas realizacji zamówienia 
3.6. Warunki płatności  
3.7. Oferta powinna zawierać informację o terminie ważności oferty. Jeśli oferta 

nie zawiera informacji to przyjmuje się, że oferta jest ważna 3 miesiące od daty 
wystawienia. 

3.8. W przypadku nie spełnienia wymagań Zamawiającego, oferta Wykonawcy 
zostanie odrzucona.  

4. Oferty i pytania prosimy kierować: 
 
4.3. na adresy e-mail m.kin@modertrans.poznan.pl lub 

LRV@modertrans.poznan.pl  

4.4. lub faxem nr 815 51 17 lub 61 879 34 03  

4.5. lub pocztą tradycyjną: na adres znajdujący się w stopce niniejszego zapytania  

4.6. lub osobiście: w siedzibie firmy – adres j/w  

 
Zamawiający zastrzega prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferenta i bez podania przyczyny. 
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