
 
 

Zapytanie ofertowe 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 

tel. (22) 459-03-91, fax (22) 459-01-01. 

 

1. Przedmiot rozeznania 
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa 4 szt. automatycznych ekspresów ciśnieniowych do 
kawy łącznie z filtrami do wody  wraz z ich transportem, podłączeniem i szkoleniem odbiorcy  
z zakresu obsługi urządzeń. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Zakres zamówienia obejmuje dostawę czterech nowych, posiadających gwarancję  automatycznych 
ekspresów ciśnieniowych do kawy łącznie z filtrami do wody, ich transport do odbiorcy, podłączenie 
i szkolenie z zakresu obsługi urządzeń. 
 
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Dostawa realizowana będzie w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 
 
4. Wymagania zamawiającego 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 Możliwość przygotowywania około 80- 90 kaw dziennie, 
 Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą ok. 1kg, 
 Pojemność zbiornika na wodę 3-4 litry, 
 Duży pojemnik na zużytą kawę min. 40 kaw, 
 Pojemność tacki ociekowej min. 1 litra, 
 Możliwość szybkiego i łatwego przygotowywania kaw mlecznych (system One Touch 

Cappuccino), 
 Możliwość podłączenia wężyka do mleka z dwóch stron urządzenia, 
 Wymiary nieprzekraczające (szer. x wys. x dł.) 335 x 580 x 455, 
 Podświetlane przyciski, 
 Zaoferowane urządzenie musi posiadać stalową obudowę wpływającą na trwałość i łatwość 

konserwacji.  
 
5. Kryterium oceny złożonych propozycji cenowych  
 

Propozycje cenowe zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 
 

Kryterium Waga pkt 

Cena (C) 80 

Gwarancja (G) 20 

 



 
5.1. Oferty w kryterium Cena (C) zostaną ocenione wg wzoru: 

          najniższa oferowana cena 

C  =  --------------------------------------   x 80 pkt 

               cena ocenianej oferty 

5.2. Oferty w kryterium Gwarancja (G) zostaną ocenione wg wzoru: 

                                  okres gwarancji w ocenianej ofercie 

G  =  ------------------------------------------------   x 20 pkt 

        najdłuższy z oferowanych okres gwarancji 

(uwaga: oferowana gwarancja nie może być krótsza niż 12 miesięcy i nie powinna być dłuższa niż 36 
miesięcy; w przypadku zaoferowania dłuższego terminu gwarancji, do przyznania punktacji w 
kryterium „Gwarancja” przyjęty będzie termin 36 miesięcy). 

5.3. Punktacja łączna 

Łączna wartość punktowa oferty (W) wyliczana będzie wg wzoru: 

W = C+G 

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. 

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie zostanie 
udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów  
w ostatecznej ocenie punktowej.  

 
6. Szacunkowa wartość zamówienia 
 
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 30 000,00 Euro  
i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym 
na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce ,,Zamówienia publiczne”. 
 
7. Termin, miejsce i sposób składania propozycji cenowych 
 

a) Formularze ofertowe należy składać do 02.03.2021 r. na adres e-mail: 
administracja@nfosigw.gov.pl  

b) Pytania dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego należy kierować na adres e-maila 
podany w pkt 7, litera a). 

c) Odpowiedzi na ewentualne pytania  zostaną dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej, 
na której zamieszczone było rozeznanie rynku. 
 

 
8. Informacje dodatkowe 
 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyn. 

mailto:administracja@nfosigw.gov.pl


 
b) Formularz ofertowy powinien zostać wysłany z adresu mailowego osoby upoważnionej do 

reprezentacji Wykonawcy. 
c) Wyniki postępowania zostaną podane na stronie internetowej Zamawiającego. 
d) Wykonawca o wyborze jego oferty otrzyma powiadomienie elektroniczne wraz z projektem 

umowy. 
 
 
 
Załączniki: 

1. Wzór Formularza ofertowego; 

2. Istotne postanowienia umowy. 

 

 

 

 

 


