Zapytanie ofertowe
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa FRUTTICO

Ciborowice 01-04-2016

Mirosław Chwał,
Ciborowice 37
32-100 Proszowice
NIP: PL 678 140 54 49

Inwestycja będzie realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa FRUTTICO Mirosław Chwał zwraca się z
prośbą o przedstawienie oferty na zakup automatycznej wagi do warzenia warzyw
korzeniowych dla zakładu w Ciborowicach
a) Opis przedmiotu zamówienia:


330 mm glebokie kanaly wazace,



stały dostęp do swoich danych poprodukcyjnych online typu:



wydajność urządzenia, dokładność ważenia, ilość przerobionego towaru w
każdym dniu pracy maszyny
przekroj kanalu 200 x 200 mm,



zakres pracy od 1 do 25 kg,



rama pod wage z podestem dla technikow ze stali nierdzewnej,



sterowanie na kablu 3 m,



wydajnosc przy porcjach 5 kg do 50 sztuk na minute,



przy 10 kg porcjach do 20 sztuk na minute,



plytki przeciw blokowaniu podluznych produktow,



kuwety ze stali nierdzewnej



warunki dostawy DDU Ciborowice 37



ważnośc oferty – minimum 4 miesiące



wartość oferty powinna być podana w złotych polskich (PLN) lub euro(€)

 Dodatkowe wyposażenie:
 Taśmociąg poprzeczny rewizyjny podwójny

b) Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział jedynie potencjalni wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich
trzech lat zrealizowali co najmniej dwa zamówienia o podobnej specyfikacji technicznej oraz
wartości jak w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferent winien złożyć stosowne, pisemne
oświadczenie o spełnieniu tego warunku

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o
następujące kryteria:

1

Wartość oferty

90 %

2

Najdłuższy okres gwarancji

10%

d) Opis sposobu przyznawania punktacji:

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1, a największa
to 3. Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium. Liczba zdobytych
punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika
procentowego. O wyborze oferty decyduje najwyższa ilość punktów za wszystkie kryteria
oceny.
Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który
wskazał, np. niższą cenę, następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji, a następnie
ten, który wskazał krótszy termi wykonania.
e) Informacja na temat zakresu wykluczenia:
Ze składania ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo w
stosunku do zamawiającego.
f) Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu : 30.04.2016r.

g) Termin realizacji zamówienia:
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu:
31.03.2017r.
h) Ofertę należy złożyć w: Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa FRUTTICO
Mirosław Chwał, Ciborowice 37, 32-100 Proszowice lub na email:
chwal@poczta.onet.pl, fax: 12 386 35 30
i) Akceptowalne formy składania ofert:

Oferty mogą zostać przesłane faksem, listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną
lub złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego. Dowodem przekazania
oferty może być pokwitowanie odbioru oferty.
j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
 dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
 opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis
przedmiotu zamówienia),
 wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,
 termin realizacji zamówienia,
 termin ważności oferty.
 okres gwarancji
 oświadczenie o zrealizowaniu w ciągu 3 lat co najmniej dwóch zamówień o podobnej
specyfikacji technicznej oraz wartości.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy
oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze
firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis
oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu W przypadku wersji
elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w
imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę
wysłania oferty drogą elektroniczną.
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest,
by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania
upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys
ofertowy, itp.
k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych

Z poważaniem

