
Dane Wykonawcy 
Nazwa…………………………………………………………………………………...…………………..… 
Adres…………………………………………………………………………………………………………… 
telefon…………………………………………………...……………………………………………………. 
fax…………………………………………………………………………………………………………....... 
e-mail …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

OFERTA 

 
Na realizację zadania pn.: „Kompleksowa dostawa wraz z usługą montażu żaluzji okiennych 

poziomych oraz plis poziomych na drzwi dla Biblioteki Głównej. Mediateki XXI wieku 

zlokalizowanej w Tychach, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 16.” 

 
Szczegóły oferty 
 

1. Cena oferty brutto:  

….......................................................................................................................    

 

Słownie: 

............................................................................................................................................. 

w tym VAT (zł) :  ….................................................................................................................    

Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o ofertę Wykonawcy i będzie przebiegało wg 

wzoru:  

cena jednostkowa za 1 m2  żaluzji x rzeczywisty obmiar dokonany przez Wykonawcę (ok. 408 

m2) plus cena jednej plisy x faktyczna ilość (ok. 11 plis).Wartość zamówienia będzie sumą 

wartości żaluzji i plis. 

Przyznawanie  punktów przy kryterium oceny  „cena oferty brutto” będzie odbywało się według 
wzoru: 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga (70 %) 

gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich badanych ofert 

 - Cof -  cena podana w  badanej ofercie 

Maksymalnie można uzyskać w tym kryterium 70 punktów. 

  

2. Termin wykonania kompletnego przedmiotu umowy................................. dni od dnia 

podpisania umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletny przedmiot zamówienia w terminie nie 

dłuższym niż 65 dni od dnia podpisania umowy . 
 

Należy wskazać konkretną ilość dni (np. 35 lub 50 dni). W przypadku nie wskazania przez 

Wykonawcę terminu wykonania kompletnego przedmiotu umowy, Zamawiający będzie oceniał 

ofertę tak, jakby Wykonawca wskazał 51-65 dni. Przyznawanie  punktów przy kryterium oceny  

„terminu wykonania” będzie odbywało się według poniższej tabeli: 

 

Termin wykonania zamówienia Liczba punktów 

do 34 dni 15 

35-50 dni 10 

51-65 dni 5 

 

 



 

3. Gwarancja : 

Wykonawca udziela na dostarczony towar minimum 36 miesięcznej gwarancji. 

Należy wskazać konkretną ilość miesięcy (np. 40 m-cy).  Okres gwarancji określony przez 

Zamawiającego (36 miesiące) jest okresem minimalnym, niezbędnym do oceny przez 

Zamawiającego, iż oferta jest zgodna z wymaganiami. W przypadku nie wskazania przez 

Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający będzie oceniał ofertę tak, jakby Wykonawca 

wskazał 36 miesięcy. Przyznawanie  punktów przy kryterium oceny  „okres gwarancji” będzie 

odbywało się według poniższej tabeli: 

 

 

Gwarancja Liczba punktów 

36-47 miesięcy 5 

48-59 miesięcy 10 

60  i więcej miesięcy 15 

 

Punkty przyznane Wykonawcy w zakresie każdego z kryteriów zostaną zsumowane. 
Suma punktów uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty 

  

4. WARUNKI PŁATNOŚCI:  

14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury potwierdzonej 

protokołem odbioru przedmiotu umowy 

 

 
 
 
 
 
 
   ................................................                                           ……………………………. 

miejscowość i data                                                                                            pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  
                        reprezentowania Wykonawcy lub  

                               upoważnionej do występowania w 
          jego imieniu 


