Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
PREMIUM Paweł Jaworski
Stara Dąbia 44B
08-500 Ryki

Stara Dąbia, dnia 31.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu pn. 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót
nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zbieramy oferty na:
Urządzenie do sortowania produktów mrożonych
1.

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
PREMIUM Paweł Jaworski
Stara Dąbia 44B, 08-500 Ryki
NIP: 716-170-03-15, REGON: 432676190
Tel. 606 259 496
2.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do sortowania produktów mrożonych nie zawierające przenośników
wprowadzających i odbierających produkt.
Specyfikacja techniczna:
•
•
•
•

wydajność: 3,5 – 6,0 ton produktu na godzinę (z wyszczególnieniem wydajności dla grysu malinowego
zamrożonego i owoców jagodowych zamrożonych),
przystosowany do pracy w temperaturze otoczenia: od 00Cdo +300C
rodzaj systemu sortowniczego: optyczny
wykrywane wady: barwy, kształtu, ciała obce.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
3.

Warunki udziału w postępowaniu

•

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności
lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy,
Oferent zobowiązany jest podać wartość netto proponowanego urządzenia,
Oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta oraz numer telefonu, opis nawiązujący do parametrów
wyszczególnionych w specyfikacji technicznej zamawianego urządzenia, informację, że Oferent jest
producentem/wykonawcą zamówionego urządzenia, warunki gwarancji, warunki płatności, termin ważności
oferty,
Cena podana w ofercie nie może zawierać kosztów ubezpieczenia i cła, opakowania, szkolenia pracowników,
części zamiennych, przelotów, diet, dojazdów itp.

•
•
•

•

4.

Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpiw oparciu onastępujące kryteria:

1) Cena netto ( loco Stara Dąbia )
2) Warunki gwarancji

80 pkt.
20 pkt.
-------------100 pkt.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie w/w kryteriów ( maksymalna liczba punktów – 100 pkt. ):
1) Cena netto ( loco Stara Dąbia ) - najniższa cena – 80 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru –
Wartość punktowa = ( C min / C ob) x 80
Gdzie : C min – najniższa oferowana cena netto, Cob– cena oferty badanej
2) Warunki gwarancji - najkorzystniejsze warunki (okres) gwarancji – 20 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru –
Wartość punktowa = ( G ob/ G n ) x 20
Gdzie : G ob– okres gwarancji oferty badanej , G n – okres gwarancji oferty najkorzystniejszej

Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów.
5.

Miejsce, sposób i termin składania ofert

Dokumentację ofertową można składać osobiście w siedzibie firmy: PHU PREMIUM Paweł Jaworski, Stara Dąbia
44B, 08-500 Ryki lub pocztą.
Termin składania ofert mija 14.01.2016 do godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu).
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.premiumfruits.eu.
Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w
Oferentom.
Odrzuceniu podlegają oferty:

zapytaniu ofertowym będą niezwłocznie zwracane

•
•

Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
Złożone przez Oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

6.

Warunki wykluczenia z postępowania

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z PHU PREMIUM Paweł
Jaworski. Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym
i Oferentem polegające na:
1)
2)
3)
4)
5)

Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa pełnomocnika,
Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.

7.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia: Stara Dąbia 44B, 08-500 Ryki.
Termin realizacji zamówienia/warunki dostawy: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
8.

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PREMIUM Paweł Jaworski skontaktuje się z wybranym Oferentem po
zakończeniu postępowania ofertowego.
Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało
skierowane zapytanie ofertowe oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:
www.premiumfruits.eu.
9.

Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia udzielane są pod adresem e-mail phu.premium@interia.pl.

Paweł Jaworski

