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ZAPYTANIE OFERTOWE 
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę jachtu motorowego  

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Jacht motorowy  z wyposażeniem przystosowany do czarteru na wodach Zalewu Szczecińskiego, 
Zatoki Pomorskiej i jezior tego rejonu.  

Dane techniczne:   
Długość: 9,10 m   
Szerokość: 3,25 m 
 Zanurzenie: 0,50 m 
 Wysokość nad KLW: 2,90 m  
Wysokość w kabinie: 1,95 m  
 
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:  
KADŁUB:  
• Kolor biały, laminat poliestrowo szklany wykonany ręcznie z mat. i tkanin rowingowych oraz żywicy 
• Wzmocniona strefa denna  
• Żelkot izoftalowy, antyosmotyczny biały 
 • Listwa odbojowa z zakończeniem ze stali nierdzewnej  
• 4 okna otwierane na burtach  
POKŁAD:  
• Kolor biały, laminat poliestrowo szklany  
• 2 duże okna z plexiglas  
KOKPIT:  
• Dach nad kokpitem  
• Drzwi wejściowe z plexi  
• 2 duże okna • Stanowisko sternika z fotelem  
• Stolik kokpitowy 
 • Podręczny zlewozmywak z wylewką  
• Otwierana bakista kotwicza  
• Otwierane dwie bakisty kokpitowe 
 • Trap kąpielowy  
• Kosz dziobowy i rufowy  
• Relingi dachowe  
• Drabinka rufowa  
• Wszystkie okucia pokładowe wykonane ze stali nierdzewnej A2  



 

 

• Wlew do zbiornika wody pitnej 
 WNĘTRZE JACHTU:  
• Podsufitka wykonana z laminatu (dziób, messa) 
 • Zabudowa drewniana z sklejki wodoodpornej (hpl)  
• Podłoga -sklejka podłogowa  
• Kabina dziobowa dwuosobowa, szafka ubraniowa, półka, zamykane schowki pod koją, otwierany 
luk, oświetlenie LED 
 • Messa – rozkładany stół, kanapa, szafki zamykane  
• Kambuz z blatem z tworzywa sztucznego hpl, zlewozmywak, wylewka wody pitnej, kuchenka 2 
palnikowa z zamykaną szybą, szafki, szafka z szufladami  
• 2 kabiny rufowe zamykane, dwuosobowe, szafka ubraniowa, półka, zamykane schowki, otwierane 
okno, oświetlenie LED  
• Zamykana kabina sanitarna , otwierany bulaj, umywalka z wylewką wody pitnej, półka , toaleta 
sterowana elektrycznie plus zbiornik na fekalia 150L,  
• Tapicerka, komplet materacy o grubości 8 cm  
INSTALACJE: 
 • Instalacja elektryczna: tablica rozdzielcza z gniazdem 12 V, woltomierz, główny wyłącznik prądu, 
ładowarka, oświetlenie wnętrza typu LED, akumulator 100 Ah, sygnał dźwiękowy, radio, 2 głośniki, 
instalacja 230V  
• Instalacja wody pitnej: zbiornik wody ze wskaźnikiem, pompa ciśnieniowa, 2 wylewki  
• Instalacja gazowa: kuchenka 2 palnikowa, miejsce na butlę gazową 3 kg w forpiku  
 
Jacht powinien być wyposażony dodatkowo w: silnik 57 KM, 2 stery strumieniowe o mocy 3 KW 
każdy, osłona śruby napędowej, antyfouling, zbiornik paliwa 100L, kotwica z windą, urządzenia 
nawigacyjne, ogrzewanie o mocy 4 KW, ławka na koszu przednim, pełen reling, uchwyt na bosak, 
prysznic rufowy, drabinka rufowa, materac pokładowy, Flexi Teak na całej powierzchni łodzi, 
podświetlenie LED (kokpit, schody, platforma), oświetlenie nawigacyjne LED, dodatkowe dwie knagi, 
siedzisko na platformie kąpielowej, szyberdach w kokpicie, szyby sterówki ze szkła hartowanego, 
podszybie, koło sterowe  mahoń,  cabrio w kokpicie, reflektor szperacz, nagłośnienie w kokpicie, 
tapicerka w kokpicie, rozsuwane okno na stanowisku sternika, elektryczna wycieraczka, uchwyty na 
napoje, fotel sternika komfort, okno panoramiczne w messie, dodatkowy otwierany luk z roletą i 
moskitierą, dostawka do spania w messie, lodówka 90 l z zamrażarką 12V, prysznic w kabinie wc, 
instalacja ciepłej wody bojler 30 L, , radio i głośniki (audiopack Fusion), tv 24” z anteną, ładowarka 
35A, tablica z wyświetlaniem poziomu cieczy, tablica rozdzielcza sternika z podświetleniem premium, 
zbiornik wody 215 l, toaleta sterowana elektrycznie, dodatkowe gniazda w kojach, dodatkowy 
akumulator 92 AH, inwerter 2000W, pakiet czarterowy, kabina dziobowa OTWARTA  

 

II. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ PRZYPISANA IM WAGA PROCENTOWA OCENY OFERTY. 

1. cena – 40%  

2. gwarancja – 10%  

3. wyposażenie jachtu – 40% 

4. termin wykonania oferty – 10% 

 



 

 

 SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE KAŻDEGO KRYTERIUM : 

1.Kryterium CENA:  

Podczas oceny ofert w/w kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z 
najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 40. Punkty pozostałych ofert zostaną 
przeliczone zgodnie z następującym wzorem:  
P1 =(Cn/Cr) x 40 gdzie:  
P1 – liczba punktów kryterium pierwszego 
  Cn – najniższa cena netto jachtu   
Cr – cena netto jachtu w rozpatrywanej ofercie  
 
2.Kryterium GWARANCJA:  

Podczas oceny ofert w/w kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z 
najdłuższą gwarancją uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 10. Punkty pozostałych ofert zostaną 
przeliczone zgodnie z następującym wzorem:  
P2 =(Gn/Gr) x 10 gdzie: 
 P2– liczba punktów kryterium drugiego  
 Gr – najdłuższa gwarancja  
 Gn – długość gwarancji w rozpatrywanej ofercie  
 
3. Kryterium WYPOSAŻENIE:  

Podczas oceny ofert w/w kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z 
najwyższą liczbą punktów za wyposażenie uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 40. Punkty 
pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: 
 P3 =(Wr/Wn) x 40 gdzie: 
 P3 – liczba punktów kryterium trzeciego 
  Wn – najwyższa liczba punktów uzyskanych za wyposażenie jachtu   
Wr – liczba punktów uzyskanych za wyposażenie jachtu w rozpatrywanej ofercie  
 
Sposób przyznawania punktów za poszczególne elementy wyposażenia:  
Silnik, ogrzewanie, pokład, kadłub:  
Silnik – 50 pkt  
Stery strumieniowe – 13 pkt 
 Osłona śruby napędowej – 2 pkt  
Zbiornik paliwa pojemność 100 l – 1 pkt 
 Antyfouling – 3 pkt 
 Ogrzewanie 4 KW – 8 pkt  
Ławka na przednim koszu – 1 pkt 
 Pełen reling – 2 pkt 
 Kotwica z windą – 8 pkt 
 Uchwyt na bosak, drabinka rufowa – 1 pkt  
Prysznic rufowy – 1 pkt  
Materace pokładowe – 2 pkt  
Flexi teak na powierzchni łodzi – 15 pkt 
 Podświetlenie LED – 2 pkt  
Oświetlenie nawigacyjne LEDE – 1 pkt 
 Dwie knagi – 1 pkt 



 

 

 Siedzisko na platformie kąpielowej – 2 pkt  
 
Kokpit (szyberdach, hartowane szyby sterówki, koło sterowe, podszybie, cabrio w kokpit, reflektor 
szperacz, głośniki, rozsuwane okno, tapicerka w kokpicie, wycieraczka elektryczna, uchwyty na 
napoje, fotel sternika) – 20 pkt  
 
Wnętrze (blaty w kambuzie, toalecie i kokpicie; okno panoramiczne w messie, dodatkowy otwierany 
luk i roleta z moskitierą, dostawka do spania w messie, lodówka, prysznic w kabinie wc, instalacja 
ciepłej wody, radio i głośniki (Audiopack Fusion), tv, większa ładowarka, tablica z wyświetlaczem 
poziomu cieczy, tablica rozdzielcza sternika z podświetleniem premium, zbiornik wody 215 l, toaleta 
sterowana elektrycznie, dodatkowe gniazda w kojach, dodatkowy akumulator, inwerter) -   27 pkt  
 
Urządzenia nawigacyjne – 8 pkt 
 
 Pakiet czarterowy (odbijacze, kamizelki, cumy, koło, wyposażenie kambuza, przewód wody) – 4 pkt  
 
Przystosowanie jachtu do żeglugi po wodach słonych – 7 pkt  
 
 
4.Kryterium TERMIN WYKONANIA OFERTY:  

Podczas oceny ofert w/w kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z 
najkrótszym terminem wykonania oferty uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 10. Punkty 
pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem:  
P4 =(Tn/Tr) x 10 gdzie:  
P4 – liczba punktów kryterium czwartego 
Tn – najkrótszy termin wykonania oferty  
 Tr – termin wykonania oferty  w rozpatrywanej ofercie  
 
 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 7 dni licząc od dnia następującego po dniu ogłoszenia oferty 

IV. OFERTY ZŁOŻONE PRZEZ PODMIOTY POWIĄZANE OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO  Z PODMIOTEM 
SKŁADAJĄCYM ZAPYTANIE OFERTOWE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ, NIE MA MOŻLIWOŚCI 
UDZIELENIA ZAMÓWIENIA WOBEC TYCH PODMIOTÓW. 

V. W PRZYPADKU BRAKU ZŁOŻENIA CO NAJMNIEJ DWÓCH OFERT ZGODNYCH Z ZAPYTANIEM 
OFERTOWYM POSTĘPOWANIE OFERTOWE ZOSTANIE UNIEWAŻNIONE. 

VI. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: 

*Jeśli jej treść  nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

*Jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym, 

* Jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z podmiotem składającym     
zapytanie ofertowe 

*Jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w niniejszym zapytaniu. 

 



 

 

VII. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:  

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: izabela.lewandowski@gmail.com do dnia 
26.05. 2020 r. 


