Przedsięb
biorstwo Han
ndlowo – Usłu
ugowe
PREMIU
UM Paweł Jaaworski
Stara Dąąbia 44B
08-500 R
Ryki

Stara Dąbia, dnia 16.01.2017 r..

ZAPYT
TANIE OFERTOW
O
WE
Szanowni Paaństwo,
W ramach reaalizowanego projektu pn. 4.2 „Wsparciie inwestycji w przetwarzaanie produktów rolnych, obbrót
nimi lub iich rozwój" obbjętego Progrramem Rozwooju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20020 zbieramy oferty na:

dryylownicę do
o owoców;
I. Zam
mawiający
Przedsiębbiorstwo Handdlowo – Usług
gowe
PREMIU
UM Paweł Jaw
worski
Stara Dąbbia 44B, 08-5000 Ryki
NIP: 716-170-03-15, REGON:
R
4326
676190
tel. 606 2259 496
u zamówienia
a
Opis przedmiotu

II.

woców wiśni: Drylownicaa do
P
Przedmiotem zamówienia jest
j urządzeniie przeznaczo
one do usuwan
nia pestki z ow
owoców 1 szt.
Speccyfikacja tech
hniczna:
1. m
moc przeroboowa dla wiśni min.1600 kg/h
/h;
2. ootwory w płyttach dla wiśnii Ø 22 mm, jeedna płyta 186
6 szt. otworów
w;
3. sszybkość praccy min 60 suw
wów/ min;
4. nnoże do usuw
wania pestek wykonane
w
z maateriałów odpornych na działanie kwasów
w zawartych w owocach
w
wiśni;
5. ggłówny napędd maszyny sterrowany falow
wnikiem;
6. ppozostałość pestek po drylo
owaniu owocuu max 0,05%.
posażona w:
Wyp
 wahadłow
wy dozownik zasypu;
 pneumatyyczny wyrzutn
nik owoców;
 parametryy wylotu pestk
ki i soku dostoosowane do parametrów maaszyn kompleetnej linii przetwarzania wiśśni
(przenośnnik ślimakowy
y)


Konsstrukcja powinnna być wyko
onana w całoścci ze stali nierrdzewnej.



Przeddmiot zamów
wienia musi być kompletny, wolny od wad
d konstrukcyjnych, materiaałowych i wyk
konawczych,
wyprrodukowany zgodnie
z
z obow
wiązującymi nnormami w Unii
U Europejsk
kiej, posiadająący deklarację zgodności i
znakk CE.

III.




W
Warunki udzziału w postęp
powaniu
O zamówieniee może ubiegaać się wykonaawca, który po
osiada uprawn
nienia do wykkonania określlonej działalnoości
llub czynnościi objętych przeedmiotem zam
mówienia,
O
Oferta musi być
b podpisana przez osobę uupoważnioną do reprezento
owania firmy,
O
Oferta powinnna zawierać:
- nazwę i adrees oferenta oraaz numer teleffonu,
- opis nawiązuujący do param
metrów wyszcczególnionych
h w specyfikacji techniczneej zamawianeg
go urządzeniaa,
- cenę netto proponowan
p
ego urządzen
nia Loco Starra Dąbia, warunki płatnościi
- serwis, czass reakcji na awarię,
- warunki gw
warancji,
- informację, że Oferent jesst producentem
m/wykonawcąą zamówioneg
go urządzenia,,
- termin ważnności oferty


IV.

- Cena podana w ofercie nie może zawierać kosztów ubezpieczenia i cła, opakowania, szkolenia
pracowników, części zamiennych, przelotów, diet, dojazdów itp.
Termin realizacji zamówienia/warunki dostawy do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
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 nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1) Cena netto ( loco Stara Dąbia )
2) Serwis, czas reakcji na awarię
3) Warunki gwarancji

-

80 pkt.
10 pkt
10 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 netto oferty badanej
2) Serwis, czas reakcji na awarię - najkrótszy czas przyjazdu technika do zgłoszonej awarii – 10 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru –
Wartość punktowa = ( S n/ S ob ) x 10
Gdzie : S n– serwis , czas reakcji na awarię oferty najkorzystniejszej , S ob – serwis, czas reakcji na
awarię oferty badanej
3) Warunki gwarancji - najkorzystniejsze warunki (okres) gwarancji – 10 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru –
Wartość punktowa = ( G ob/ G n ) x 10
Gdzie : G ob– okres gwarancji oferty badanej , G n – okres gwarancji oferty najkorzystniejszej

Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów. W
przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot
który wskazał niższą cenę, następnie podmiot, który wskazał najkrótszy czas przyjazdu technika do zgłoszonej
awarii, następnie podmiot który podał najdłuższy okres gwarancji.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia udzielane są osobiście w siedzibie firmy PHU PREMIUM
Paweł Jaworski 08-500 Ryki, Stara Dąbia 44B osoba do kontaktu Pan Paweł Jaworski – właściciel firmy, telefonicznie
pod nr tel. 0 606 259 496; 0 81 865 13 14, oraz za pośrednictwem poczty e-mail phu.premium@interia.pl.
V.
Miejsce, sposób i termin składania ofert
Dokumentację ofertową można składać osobiście w siedzibie firmy: PHU PREMIUM Paweł Jaworski, Stara Dąbia
44B, 08-500 Ryki, pocztą, przesyłką kurierską, za pośrednictwem poczty e-mail phu.premium@interia.pl.
Termin składania ofert mija 31.01.2017r. 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 zapytaniu ofertowym będą niezwłocznie zwracane
Oferentom.
Odrzuceniu podlegają oferty:
 Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 Złożone przez Oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
VI.

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.

VII.

R
Rozstrzygnięęcie postępow
wania ofertow
wego

Przedsiębbiorstwo Hanndlowo – Usłługowe PREM
MIUM Pawełł Jaworski sk
kontaktuje sięę z wybranym
m Oferentem
m po
zakończeeniu postępow
wania ofertoweego.
Informacjja o wyniku postępowaniaa zostanie wyysłana pocztą do wszystkicch potencjalnyych wykonaw
wców, od którrych
wpłynęłaa oferta oraz zoostanie zamieszczona na strronie interneto
owej Zamawiaającego: www
w.premiumfruits.eu.

Pa
aweł Jaworsk
ki

