Spółdzielnia Mleczarska w Wieprzu

Wieprz 23 listopad 2016 r.

ul. Beskidzka 291
34-122 Wieprz

( Zamawiający)

…………………………………………………
………………………………………………

( Nazwa i Adres oferenta)

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na :
1. Zakup pasteryzatora do śmietany o następujących parametrach :
- wydajność nominalna 2000l/h,
- temperatura wyjściowa 40 0 C,
- temperatura odgazowania 86 0 C,
- temperatura pasteryzacji 95 0 C +/- 3 0
- temperatura wyjściowa 60 C,
- moc nominalna 8 kW,
- max wydatek pary wodnej 70 kg/h,
- max wydatek wody lodowej 4000 l/h,
- wydatek sprężonego powietrza 2 Nm3 /h.
2. Oferta winna dodatkowo obejmować :
a) oznaczenie oferenta – dane indentyfikacyjne ( nazwa, adres, NIP, REGON)
b) opis nawiązujący do parametrów urządzeń wyszczególnionych powyżej,
c) oświadczenie, że oferta obejmuje usługę zainstalowania urządzeń, ich uruchomienie
oraz przeszkolenie pracowników,
d) okres gwarancji nie mniejszy niż 2 lata licząc od dnia protokolarnego odbioru
przedmiotu zamówienia,
e) termin realizacji nie dłuższy niż do 31 marca 2017 roku,

f) określenie ceny za urządzenie netto i brutto oraz że cena obejmuje koszty dostawy do
siedziby Zamawiającego oraz montażu i przeszkolenia załogi
g) określenie również w formie dokumentacji technicznej warunków jakie winien
spełnić Zamawiający dla zapewnienia możliwości zainstalowanie urządzeń ( energia
elektryczna, para wodna, woda lodowa, sprężone powietrze itp.),
h) oświadczenie o tym, że oferent nie jest wykluczony z postępowania w związku z
powiązaniem osobowym lub kapitałowym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
i) termin ważności oferty,
j) warunki udziału w postępowaniu : załączenie listy referencyjnej wykonanych
pasteryzatorów
3. Termin składania ofert - 9 grudzień 2016 r. godz. 10.00
Przez złożenie oferty rozumie się wpływ oferty do Zamawiającego.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi o następujące kryteria :
a) najniższa cena - 80%,
b) najszybszy termin usunięcia wady lub usterki na złożoną reklamację - 20%,
Wybrana zostanie oferta , która otrzyma najwyższy procent. Oferty zostaną
uszeregowane :
- przy kryterium ceny – od najniższej do najwyższej. 80% otrzyma oferta z najniższą
ceną.
Każda następna co do ceny ( wyższa od najniższej) o 10 % mniej.
- przy kryterium terminu usunięcia wady lub usterki). 20% otrzyma oferta zawierające

najkrótszy termin usunięcia wady lub usterki. Każda następna co do terminu ( dłuższy
od najkrótszego) o 5% mniej.
5. Postępowanie jest ważne jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna ważna oferta.
6. Zamawiający powoła Komisję, która dokona otwarcia ofert oraz ich oceny.
7. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem na kopercie „ oferta na
urządzenia” . Oferty należy składać pisemnie na adres Zamawiającego albo osobiście
w siedzibie Zamawiającego. Oferty winny być podpisane przez uprawnioną lub
uprawnione osoby.
Do ofert należy dołączyć :
- oświadczenie o tym, że oferent nie jest wykluczony z postępowania w związku z
punktem 2h niniejszego zapytania,
- odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
Oferty zostaną komisyjnie otwarte w dniu 9 grudnia 2016 r. o godz.12.00 w siedzibie
Zamawiającego.
8. Oferenci zostaną niezwłocznie pisemnie powiadomieni o wyborze oferenta.
9. W przypadku , gdy oferenci uzyskają taki sam procent w ocenie wyżej w rankingu
będzie ten podmiot ,który wskazał niższą cenę , następnie ten wskazał krótszy
termin usunięcia usterki.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do modyfikowania treści
zapytania ofertowego .Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert
, Zamawiający wydłuży termin składania ofert oraz odpowiednio upubliczni informację
o modyfikacji treści zapytania ofertowego zgodnie z Zasadami konkurencyjności .
11. W niniejszym postępowaniu od rozstrzygnięć, oferentom nie przysługują żadne
odwołania ani sprzeciwy.
……………………………………………
( podpis wystawcy oferty)
Do niniejszego zapytania dołącza się :
- wzór oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania,
- wzór umowy.

