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  Poznań, dnia 13.10.2015 

 
Zapytanie ofertowe nr DEM-281 – 26/2015 

 

L.p. Przedmiot zamówienia Jedn. Ilość 
Termin 

składania ofert 
Uwagi 

1. 

Część A -  
Przygotowanie projektu 

wzorniczego (stylistyki) i na tej 
podstawie opracowanie 

dokumentacji konstrukcyjnej 
kabiny motorniczego tramwaju 

niskopodłogowego. 

kpl. 1 

upływa w dniu 
23.10.2015 

o godz. 13:00 

Liczy się data wpływu 
do siedziby 

MODERTRANS 

2.  

Część B -  
Przygotowanie projektu 
wzorniczego (stylistyki) 
przestrzeni pasażerskiej 

tramwaju niskopodłogowego  

kpl. 1 

 
 
1. Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części: A i B. Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu mogą składać oferty na część A lub B jak i łącznie na część A i B. 
 
Część A -  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu wzorniczego (stylistyki) 

kabiny motorniczego i na tej podstawie opracowanie dokumentacji 
konstrukcyjnej. Projekt wzorniczy powinien uwzględniać obecne trendy 
stylistyczne występujące w branży automotive. Na podstawie 
zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu wzorniczego, Wykonawca 
opracuje dokumentację konstrukcyjną poszczególnych części kabiny 
motorniczego tramwaju. Zamawiający wymaga aby dokumentacja przekazana 
została w wersji elektronicznej w formacie pdf. i DWG i 3D (pliki Solid Works 
lub IGES lub STEP lub PARASOLID). 
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CZĘŚĆ B -  Przedmiotem zamówienia tej części postępowania jest opracowanie projektu 

wzorniczego (stylistyki) przestrzeni pasażerskiej tramwaju niskopodłogowego, 

w tym przede wszystkim: kształtu wygrodzenia kabiny motorniczego, kształtu 

poręczy, siedzeń, wyłożeń ścian, drzwi od wewnątrz, osłon wyświetlaczy LCD - 

efektem pracy ma być model powierzchniowy NURBS zawierający  

w/w szczegóły oraz 2 propozycje kolorystyczne wnętrza. Projekt wzorniczy 

powinien uwzględniać obecne trendy stylistyczne występujące w branży 

automotive. 

 

2. Kryteria wyboru: 
 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny 
ofert: 

2.1. Cena netto – 50% 
2.1.1. Oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą ilość, tj. 50 punktów 
2.1.2. Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” 

 
 

 
 

2.2. Termin realizacji – 50% 
2.2.1. Oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzyma najwyższą ilość, tj. 50 

punktów 
2.2.2. Sposób przyznania punktów w kryterium „termin realizacji” 

 

 
 

2.3. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia negocjacji 
cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.  
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3. Oferta powinien zawierać: 
3.1. Nazwę i adres firmy oferenta 
3.2. Opis zakresu dostawy (zgodny z pkt. 1 zapytania ofertowego) 
3.3. Cenę ofertową netto i brutto.  
3.4. Czas realizacji zamówienia 
3.5. Warunki płatności  
3.6. 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. 
 

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

LRV@modertrans.poznan.pl 
4.2. lub faxem  nr 61 879 34 03 
4.3. lub pocztą tradycyjną:  Modertrans Poznań Sp. z o.o., ul. Forteczna 2,  

61 – 362 Poznań (liczy się data wpływu do siedziby Modertrans) 
4.4. 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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