
 

Załącznik nr 2 „ZP30” 

do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Agencji Rozwoju 
Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu 

Mielec, dnia 27.04.2016r. 

…………………………………. 

(pieczęć zamawiającego) 

 

oznaczenie sprawy – 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30000 euro netto 

1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia: 

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych drukarki 3D Objet24 w roku 2016: 

- Materiał VeroWhitePlus FullCure835, kaseta 2 x 1 kg – 5szt. 

- FullCure705 support, kaseta 2 x 1 kg – 5szt. 

2. Termin realizacji zamówienia : 16.05.2016r. 

3. Okres gwarancji: oryginalny materiał  fabrycznie nowy z min. rocznym terminem ważności 

4. Warunki płatności: 14 dni po dostawie 

5. Inne istotne warunki zamówienia: cena obejmuje wszelkie koszty związane z 
zamówieniem i dostarczeniem materiału w tym: opakowania, oznakowania, koszt 
transportu, spedycji, załadunku i wyładunku i innych. 

 

6. Kryterium oceny ofert – cena 100%.  

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  
z wykonaniem całości zamówienia. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: cenę 
bez podatku VAT (netto), cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto). 

Cena wpisana do Formularza oferty musi wynikać z wyliczenia zawartego w formularzu 
cenowym (cena za całość zamówienia). 



Przy rozbieżnościach zawartych w formularzach cenowym i ofertowym Zamawiający poprawi 
oczywiste omyłki rachunkowe przyjmując do wyliczeń ceny jednostkowe artykułów zawarte 
w formularzu cenowym. 

Przy rozbieżnościach w formularzu oferty polegających na różnym wpisaniu ceny w formie 
liczby i słownie Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie. 

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. Zamawiający w trakcie trwania umowy nie dopuszcza zmiany 
poszczególnych cen jednostkowych. 

Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie.  

Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji umowy z zastrzeżeniem warunków i 
okoliczności zawartych we wzorze umowy. 

Wszystkie ceny przedstawione w ofercie przetargowej muszą być podane i wyliczone  
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: końcówki poniżej 0,5 
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 

Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę o najniższej cenie ofertowej brutto za 
wykonanie całości zamówienia, która tym samym uzyska największą liczbę punktów. 
Pozostałe oferty zostaną ocenione jako iloraz najniższej ceny spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu i ceny ofertowej brutto za wykonanie zamówienia oferty ocenianej. Wynik 
zostanie przedstawiony w punktach. 

Punkty w kryterium cena ofertowa brutto za wykonanie odpowiedniej części zamówienia 
zostaną przyznane wg poniższego wzoru: 

najniższa cena ofertowa brutto za wykonanie odpowiedniego zadania zamówienia 

C  =  ------------------------------------------------------------------------------ x 100 

cena ofertowa  brutto za wykonanie  odpowiedniego zadania zamówienia oferty ocenianej 

Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
 

7. Sposób przygotowania oferty: 

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „Oferta” 

b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną 

c) w przypadku przesłania oferty w formie listowej, na kopercie należy umieścić napis 
„Oferta na materiały eksploatacyjne drukarki 3D Objet24” 

8. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.05.2016r. do godziny 12 w formie: 

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w 
Mielcu, ul. Chopina 18; 39-300 Mielec 

b) lub w wersji elektronicznej na e-mail: prototypownia@marr.com.pl 



Do Oferty sporządzanej z wykorzystaniem załączonego wzorca należy dołączyć Formularz 
Cenowy ( wg załączonego wzoru ).  

W załączeniu, wzór Umowy. 

 

 

……………..………………………………… 

(podpis Kierownika Zespołu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 „ZP30” 

do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Agencji Rozwoju 
Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu 

OFERTA 

Przedmiot zamówienia Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych drukarki 
3D Objet24 w roku 2016: 

- Materiał VeroWhitePlus FullCure835, kaseta 2 x 1 kg – 
5szt. 

- FullCure705 support, kaseta 2 x 1 kg – 5szt. 

Zamawiający Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., ul. Chopina 
18, 39-300 Mielec 

Nazwa Wykonawcy oraz adres, NIP 

 

 

 

Adres do korespondencji oraz telefon  Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 
ul. Chopina 18 
39-300 Mielec 
prototypownia@marr.com.pl 
797 701 403 

Cena ofertowa za całość zamówienia w zł 
netto (cyfrowo i słownie):  

Cena ofertowa za całość zamówienia w zł 
brutto (cyfrowo i słownie):  

Inne kryteria oceny ofert, jeżeli występują 

 
 

Termin wykonania zamówienia  

16.05.2016r. 

Inne istotne warunki zamówienia (np. 
okres gwarancji, warunki płatności) 

 

 

Zobowiązania Wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego został przez 
nas zaakceptowany. 


