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Zapytanie ofertowe

03.03.2016 r.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa RolnoSpozywczego,,BASSO" Sp. z o,o.
33-388 Gołkowice Dolne 20l
D

ane i den.tyfikacyj ne z am aw

i

aj q

c

Data

ego

Nazwą i ądres oferentą

Zwracamly się z prośbąo przedstawienie ofeffy na:

1.
2.
3.

Urządzenie do wybijania i separacji jaj wrazz filtręm automatycznym.
Pasteryzator rurowy,

Automatyczną ultrafiltrację.

lnwestycja będzie realizowana w ramach poddziałania
inwestycji w przetwarzanie
'Wsparcie
produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.

a)

Opis przedmiotu zamówięnia

Oferta powinna objąć dostawę, montaż i rozruch następujących urządzeń dla zakładu produkcyjnego PPRS.

,,BASSO" Sp. z o.o, w Gołkowicach Dolnych,

b)

tj.:

1.

Urządzenia do wybijania i separacji jaj o wydajności135.000 sńlajhwrazz filtrem

2.
3,

Pasteryzatora rurowego o wydajności: dla całego jaja i białka - 6000 1łr, dla żóhka

automatycznym o wydajności l 2.000 l/h
Automatycznej ultrafiltracji o wydajności 3000l,łr

-

3000

lA

Warunki udziafu w postępowaniu

Doświadczenie w dostawie podobnych urządzeń w ostatnich 3 latach.

c)
2.

d)

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej ofeńy nastąpi w oparciu o następujące knĄerla:

cena w porównaniu do parametrów technicznych
czas wvkonania zlęcęnta od datv podpisania umowv

80%
20%

Opis sposobu przyznawania punktacii

Najmniejsza moźliwa liczba punktów do zdobycia dla kazdego z krYerium to 1, a największa to 3.
PuŃty sąprzyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium. Liczba zdobytych punktów to suma
iloczynów punktów zdobl.tych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego. O wyborze oferly decyduje
najwyższa ilośćpunktów za wszystkie kryteria oceny.
Jezełi oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów,wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał,
niższą cenę, następnie ten, który wskazał krótszy termin wykonania zaduia.

e)

Informacja na tęmat zakręsu wykluczenia

Ze składania ofert wykluczone są podmioty powiązanę osobowo lub kapitałowo w stosunku do
zamawiającego.
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Termin składania ofer1
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Tetmin realizacji zamówienia

Ostateczny moziiwy do zaakceptowania termin r ealizacji zamówi
upĘwa w dniu
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Tennin składania ofert upływa w dniu

Ofertę nalezy złożycw:

ęn
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Siedzibie PPRS. ,,BASSO" Sp. z o.o.
33-388 Gołkowicę Dolnę 201
+

tel./fax: +48 18 446 32 27 , +48 18 446 32 89

e-mail: firma@basso.pl

il

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem pocźy,
kuriera bądźteżlub złożona osobiście u wystawcy zapy.tania

Akceptowalne formy skladania olertl

ofefiowego.
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Złożona ofeńa powinn a zawięrać, co najmniej
dane identyfikujące ofęręnta (nazwę i adres),
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opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych

w zapytaniu ofertowym2(opis przedrrriotu

zamówienia),
waltośćoferty netto,&rutto,
wartość podatku

VAT,

waftośćoferty netto,
termin realizacji zamówienia,
termin wazności oferty.

Oferty powinny zawierac dane iden§fikujące oferenta, tj. zawierac pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostac
opatrzonę pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.), Ofęrty muszą
równięz zawięrac datę sporządzenia dokumęnil oraz podpis oferęnta lub osoby uprawnionej do rłrystępowania
w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby
występującej w imieniu ofęrenta (sporządzĄącej oferlę). Za datę sporządzenia dokumentu - uznaje się datę
wysłania ofefty drogą elektroniczną.

Przedkładane ofeĘ muszą odpowiadać treścizapytania oferlowego. Ponadto wskazane jest, by ofefta zawięrała

inłe dodatkowe informacje, np. waruŃi płatności,mozliwe do uzyskania upusty, wymagania doĘczące

konserwacj i, prze glądów i sęrwi sowan ia ur ządzenia, ko sźorys oferto wy, itp,
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(czytelny podpis Benefi cjenta/osoby upoważnionej)

Oferty mogą zostać przesłane faksem, 1istem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście u wystawcy
zapytania ofertowego. Dowodem przekazania ofefty może być pokwitowa"nie odbioru ofeńy.
2
Należy podać możlirvie pełną specyfikację przedmiotu zamóił,ienią w oparciu o informacje za\Na:ię w instrukcji
wypełniania wniosku. W zapytaniu należy wyszczególnić wszystkie przedmioty zamówienia wraz z podaniem szczegółowej
specyfikacji technicznej planorvanych do kupienia usług i torvarów/dostaw. Zap_lĄanie ofertowe powinno zawierać opis
wszystkich r.łymaganvch cech przedmiotu zamówienia, w szczególności,. przeznaczenie i funkcje, jakie ma spełniać
usługa/dostawa, dodatkowe wyposaźenie, warunki dostarvy, niestandardorve wykończenie.
3
Niepotrzebne skreślić
1

