
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Wałbrzych ,dnia 25.02.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Budowlane „SIRBUD” Daniel Sip , Dorota Barańska Spółka jawna
ul. Długa 2
58-309 Wałbrzych
NIP 8862461677
Regon 891032464

W związku z realizacją projektu :

Poszerzenie oferty turystycznej firmy Centrum Budowlane „SIRBUD” 
Daniel Sip, Dorota Barańska Sp. J. 

poprzez budowę nowej bazy noclegowej oraz centrum rekreacyjno-sportowego
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

2007-2013
Priorytet 1           Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw

Działanie 1.1      Inwestycje dla przedsiębiorstw.
Schemat 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MSP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu

zaprasza do składania ofert
na

  Kręgielnię 

1. Minimalne wymagania:

Kręgielnia 
- wyposażona w 2 tory bowlingowe wraz z rynnami zerowym,
- powierzchnia kręgielni z płyty syntetycznej,
- kręgielnia zautomatyzowana kompletami konstrukcji nośnej, podajnikami kul, 
- monitor LCD - pulpit sterujący,
- program rejestracyjny dla graczy.

Szczegóły zawarto w załączonej specyfikacji.

2. Miejsce i termin realizacji zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia: 
 Kręgielnia                          Zagórze Śląskie ul. Spacerowa 6 

Termin realizacji zamówienia (w tym dostawy i montażu): do  30.04.2015
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3. Sposób obliczania ceny

Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty dostawy / 
transportu, instalacji / montażu, uruchomienia 
Ceny należy podawać w PLN w rozbiciu na: 
cenę brutto
cenę netto 
podatek VAT.

4. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać co najmniej:
• Nazwę i siedzibę Oferenta, jego NIP, Regon oraz numery telefonów, faksu, e mail
• Wartość przedmiotu zamówienia w cenie netto, brutto oraz stawkę podatku VAT 
• Opis / parametry przedmiotu zamówienia
• Termin realizacji zamówienia / dostawy
• Okres gwarancji
• Termin ważności oferty
• Powinna być podpisana i o pieczętowana
• Posiadać datę sporządzenia

5. Kryteria oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty  nastąpi w oparciu o kryteria:

L.p. Nazwa  Waga kryterium-Ilość punktów
 1 Cena netto 80%
 2 Okres gwarancji 10%
 3 Czas  serwisu 10%
  RAZEM 100

Kryterium 1 - Cena netto
C=(C min/C of)*100
C        - ilość przyznanych punktów za kryterium
C min - najniższa cena
C of    - cena oferty 

Kryterium 2 - Okres gwarancji 
G=(G of/C max)*100
G         - ilość przyznanych punktów za kryterium
G max - najdłuższy okres gwarancji 
G of     - termin gwarancji oferty 

Kryterium 3 – Czas serwisu 
S=(S of/S min)*100
S         - ilość przyznanych punktów za kryterium
S min - najkrótszy okres serwisu
S of     - okres serwisu oferty

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru 
S=  0,8*C+0,10*G+0,10S
S  - suma uzyskanych punktów

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone 
wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Dostawcą.
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6. Miejsce i sposób składania ofert

Osobiście  lub pocztą na adres:
Centrum Budowlane SIRBUD s.j.
Hotel Restauracja MARIA
Ul. Wrocławska 134 b 
58-306 Wałbrzych

Termin składania ofert do dnia 7.03.2015 do godz. 15 00 (decyduje data i godzina dostarczenia oferty)

7. Rozstrzygnięcie /wybór oferty

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 7 dni od daty zakończenia terminu 
składania oferty .
Wyniki wyboru najkorzystniejeszej oferty zostaną opublikowane na stronie Internetowej:
www.hotelmariawalbrzych.pl

8. Dodatkowe uwagi

Wszelkie nazwy własne użyte w pkt. 1 niniejszego zapytania ofertowego należy traktować jako określenie
paramentów  technicznych  i  jakościowych  oraz  czytać  jako  takie  lub  równoważne.  Oferent  ma  prawo
przyjęcia  elementów  równoważnych,  jednak  pod  warunkiem,  że  te  elementy  dostawy  nie  będą  miały
parametrów techniczno - wytrzymałościowych gorszych od wymienionych w pkt. 1 zapytania ofertowego.

Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.
Dopuszcza   unieważniony przetargu  bez podania przyczyn.

9. Sposób udzielenia informacji i wyjaśnień

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Dorota Barańska – właścicielka  - tel. 508 223 956
Róża Bassara                                - tel. 668 134 905
Adres e-mail    hotel_maria@op.pl
Lub na miejscu w siedzibie ul. Wrocławska 134b  Wałbrzych

                                     
Podpis osoby upoważnionej

Dorota Barańska
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