
   Zaścianki, dn. 13.06.2017r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: 

 

Brukton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę 

sprzętu niezbędnego do wykonywania prac w branży budowlanej w postaci: ciągnika samochodowego, 

naczepy, koparko – ładowarki oraz ładowarki w ramach realizacji projektu pt: „Wzrost przedsiębiorczości 

i zatrudnienia w firmie Brukton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Konkurs ogłoszony jest 

przez RPO Woj. Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w ramach Osi Priorytetowej I. „Wzmocnienie potencjału 

i konkurencyjności gospodarki regionu”, dla Działania 1.5. „Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia 

w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000”.  

 

Zamawiający: 

Nazwa: Brukton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Adres: Zaścianki, ul. Zaścianki 71, 15 – 521 Białystok, tel. + 48 606 214 606 

Adres poczty elektronicznej: biuro@brukton.pl 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w postaci maszyn niezbędnych do samodzielnego 

świadczenia usług na rynku budowlanym w zakresie układania kostki brukowej tj.: 

1) CIĄGNIK SAMOCHODOWY: napędzany olejem napędowym, spełniający normę emisji spalin Euro 6, 

wyposażony w system SCR.  

2) NACZEPA: typ half-pipe, wykonana z aluminium, służąca do transportu między innymi kruszywa. 

3) KOPARKO – ŁADOWARKA – z turbodoładowaniem, z kabiną spełniającą standardy ROPS, przyjazna 

dla środowiska, spełniająca normę emisji spalin Stage IV.  

4) ŁADOWARKA – z silnikiem wysokoprężnym spełniającym normy spalin Stage IIIB. 

 

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Oferta cenowa powinna zawierać cenę netto i 

brutto poszczególnych maszyn wyrażoną w polskich złotych. Termin wykonania zamówienia planowany 

jest nie wcześniej niż w kwietniu 2018 r. Składając ofertę dostawca gwarantuje utrzymanie 

zaproponowanych cen w przypadku realizacji projektu w przyszłym roku. Po wyborze wykonawcy w 

przypadku otrzymania dofinansowania, z wybranym oferentem zostanie sporządzona umowa na realizację 

przedmiotu zamówienia.  

Kryteria oceny ofert: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100%.  
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Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę cenową prosimy złożyć osobiście w formie papierowej w siedzibie firmy Brukton Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością (Zaścianki, ul. Zaścianki 71, 15 – 521 Białystok) bądź elektroniczną na 

adres biuro@brukton.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2017r. do godz.16.00. Oferty otrzymane 

po terminie nie będą rozpatrywane.  

Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, obejmować swoim 

zakresem przedmiot zamówienia, być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy oraz zawierać nazwę oraz dane adresowe i kontaktowe Wykonawcy. 

2.Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena netto i brutto poszczególnych maszyn wyrażona w 

złotych polskich. 

3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.  

4.Cena oferenta musi uwzględniać koszty i opłaty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. 

5.Nie jest dopuszczalne dokonywania rozliczeń w innych walutach niż w PLN. 

6.Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. 

7.Z tytułu odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

Miejscowość, data: ………………….., dn. …………r. 

Nazwa oferenta:                                                       

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

                                                                          Brukton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Zaścianki 71, 

15-521 Białystok  

1. Oferta na dostawę ciągnika samochodowego. 

2. Oferta na dostawę  naczepy. 

3. Oferta na dostawę koparko – ładowarki. 

4. Oferta na dostawę  ładowarki 

 

Ja, niżej popisany/a w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.06.2017r, którego przedmiotem jest  

dostawa sprzętu niezbędnego do świadczenia usług w branży budowlanej składam ofertę na wykonanie 

przedmiotu zamówienia w cenie: 

Ad.1. ) Wartość netto: …………………… PLN (słownie: …………………..……………………… PLN) 

VAT: 23%, tj. …………………………….. PLN 

Łączna wartość brutto: ……………………. PLN (słownie: …………………….………………….. PLN) 

Ad.2. ) Wartość netto: …………………… PLN (słownie: …………………..……………………… PLN) 

VAT: 23%, tj. …………………………….. PLN 

Łączna wartość brutto: ……………………. PLN (słownie: …………………….………………….. PLN) 

Ad.3. ) Wartość netto: …………………… PLN (słownie: …………………..……………………… PLN) 

VAT: 23%, tj. …………………………….. PLN 

Łączna wartość brutto: ……………………. PLN (słownie: …………………….………………….. PLN) 

Ad.4. ) Wartość netto: …………………… PLN (słownie: …………………..……………………… PLN) 

VAT: 23%, tj. …………………………….. PLN 

Łączna wartość brutto: ……………………. PLN (słownie: …………………….………………….. PLN) 

Oświadczam, że przed złożeniem oferty zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń.                                                                                            

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

        Data i podpis osoby uprawnionej   


