
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „DOSTAWĘ KRUSZARKI UDAROWEJ”

Wo omin, 05 maja 2015 r.ł

Zamawiający: Europa NCT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres 
Zamawiającego

ul. Przeskok 2, 05 - 200 Wołomin, tel.: +48 22 776 10 00,
e-mail: europa@nct.pl

Tytuł Projektu: „Rozbudowa firmy Europa NCT Sp. z o.o.”

Nazwa nadana 
zamówieniu przez 
Zamawiającego

„Dostawa kruszarki udarowej”

Rodzaj zamówienia Dostawa

Opis przedmiotu 
zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa:  mobilnej  kruszarki  udarowej  o  masie 
35 - 55 T na podwoziu gąsienicowym nie starsza niż 7 lat (rocznik 2008 – 2015). 

Zakup  kruszarki  nie  był  finansowany  ze  środków  UE,  Funduszu  Spójności  ani  ze 
środków publicznych przez ostatnie 7 lat.

Czy dopuszcza się 
złożenie oferty 

wariantowej
Nie

Termin wykonania Do 10.06.2015 r.

Wadium Zamawiający nie przewiduje wadium.

Informacje dotyczące 
walut obcych, w 
jakich mogą być 

prowadzone 
rozliczenia między 
Zamawiającym a 

Wykonawcą

Zamawiający przewiduje rozliczenia w: PLN, EUR.

Zaliczki Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Informacja o 
oświadczeniach i 

dokumentach jakie 
mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu 
potwierdzenia 

spełnienia warunków 
udziału w 

postępowaniu

-

Kryterium oceny 
ofert:

Cena (55%), rocznik (15%), przebieg (15%), stan techniczny (15 %).
Szczegółowa ocena po zapytaniu emailowym.

Opis sposobu 
przygotowania oferty 

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią formularza Oferty - zał. nr 1.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli wykonawca przedłoży więcej 
niż jedną ofertę , wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone. 



3.  Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę/y upoważnioną/e  do reprezentowania 
Wykonawcy  na  zewnątrz  i  zaciągania  zobowiązań  
w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę 
i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.
5.  Ofertę  należy  umieścić  w  kopercie.  Koperta  powinna  być  zaadresowana  na 
Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenie: Oferta na: „Dostawę kruszarki”.

Miejsce i termin 
składania ofert:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Europa NCT 
Sp. z o. o., ul. Przeskok 2, 05-200 Wołomin, do dnia 15.05.2015 r. do godz. 15.00. 
Otwarcie  ofert  nastąpi  18.05.2015  r.  w  siedzibie  Zamawiającego  o  godz.  10.00. 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej na adres 
poczty  elektronicznej  info@europanct.eu  Oferta  przesłana  w  formie  elektronicznej 
powinna zawierać skan oferty przygotowanej w wersji papierowej.
Termin  przesłania  oferty  w  wersji  elektronicznej  jest  taki  sam  jak  przy  wersji 
papierowej.

 Informacje o 
sposobie 

porozumiewania się 
Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz 
przekazywania 
oświadczeń i 
dokumentów

Osoba do kontaktu: Tomasz Pękalski
W celu  zapoznania  się  z  miejscem realizacji  projektu  prosimy  o  kontakt  z  Panem 
Tomasz Pękalski. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego, lub drogą 
elektroniczną na adres   t22@op.p  l    i  info@europanct.eu

Spis załączników Załącznik nr 1 - formularz oferty.

Informacje 
dodatkowe, w tym 

dotyczące 
finansowania 

projektu/programu ze 
środków Unii 
Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w  ramach  działania  1.5  „Rozwój  przedsiębiorczości”  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
W  przypadku  gdy  cena  najkorzystniejszej  oferty  będzie  większa  niż  kwota,  którą 
zaplanowano  w  budżecie  projektu  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do 
unieważnienia postępowania.

( podpis Zamawiającego)

mailto:t22@op.pl

