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Dątą

Nazwą i adres oferentą

Zwracamly się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie wiezy suszarniczej (pionowej suszarni) żóhka jajbęzmęchanizmu rozpyłowego i bez
pogrzewaeza powietrza z pnęamatycznym transportem proszku do pomieszczenia pakowania.

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

Oferta powinna objąć dostawę i instalację wiezy suszarniczej (pionowej suszarni, bez mechanizmu
rozpyłowego ibezpodgrzewacza powietrza) do produkcji żóhkajaj dla zakładu produkcyjnego PPRS,
,,BASSO" Sp. z o,o. w Gołkowicach Dolłych, o następujących parametrach:

1, Prędkość podawania żóhka: 670-110 kglt
2, Wilgotność proszku; 3,5oź

3. Produkcja żóhkaw proszku; 300-320 kg/h.

4. Transpot1 proszku do pakowni: pneumatyczny.
5. Wykonanie matęriałowe: minimum AISI 304.

a) Opis przedmiotu zamówtenta

b) Warunki udziału w postępowaniu

Doświadczęnię w dostawie podobnej wiezy suszarnicze.j w ciągu ostatnich 3 lat.

c) Kry,teria oceny ofeft - wybór najkorzystniejszej oferly nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1 Cena w porównaniu do parametrów technicznych 80%
2. Czas wykonania zlecenia od daty podpisania umowy 20%
J. o//o

o//o

d) Opis sposobu przyznawania punktac.ji

Najrnniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kyterium to 1, a największa to 3.

Punkty sąprzyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium, Liczba zdobytych punktów to suma
iloczynów punktólv zdoby,tych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego. O wyborze oferty decyduje
najwyższa ilość punktów za wszystkie kryteria oceny,
Jęźęli oferęnci uzyskają tę sarną liczbe punktów, wyzej w rankingu bedzie ten podmiot, który wskazał,
niższą cenę, następnie ten, który wskazał krótszy termin wykonania zadania,

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia

Ze składania ofert wykluczone są podmioty powiązanę osobowo iub kapitałowo w stosunku do
zamawiającego.
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c) Termin składania ofęrt

Tęrmin składania ofert upĘwa w dniu
dzień mleSlac rok

31 03 ż0l6

h) Tęrmin realtzacji zamówienia

Ostateczny możliwy
upływa w dniu

do zaakc eptowan i a tęrmin r ealizacji zamów i en i a dzjeń mleSlac rok
3l 12 2011

i) Ofertę naleźy złożyć w: Siędzibie PPRS. ,,BASSO" Sp. z o.o.

33-388 Gołkowice Dolnę 20l
+ tel,/fax; +48 18 446 32 2"1 . +48 18 446 32 89

e-mail: fitma@basso.pl

j) Akceptowalnę formy składania ofęftl:
Oferta powinna być przęsłana za pośrednictwem pocży,
kurięra bądźteż lub złożona osobiście u wystawcy zapytania
ofertowego.

k) Złożona ofefta powinna zawierać, co najmniej:
. dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),

. opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym2(opis przedmiotu
zamówienia),

o wartość oferly netto,&rutto,
o waftość podatku VAT,
o warlość ofeĘ netto,

o termin realizacji zamówienia,
c tetmin wazności oferty.

OfeĘ powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy ofery (np. zostać
opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą
równięż zawlęrac datę sporządzęnia dokumentu oraz podpis oferęnta lub osoby uprawnionej do występowania
w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej zawystarczające uwaza się podanie imięnia i nazwiska osoby
występującej w imięniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu - uznaje się datę

wysłania oferty drogą elektroniczną.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania oferlowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zau,ięrała
innę dodatkowe informacje, np. warunki płatności, moźliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące
konserwacj i, prze gl ąd ów i sęrwi so wan ia lr ządzenia. ko sżorys ofeft owy, iĘ,

D D€płt§z€zarnę/niedopuszczalne3 jest składanie ofert częściowych,
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(czytelny podpis B enefi cj enta/osoby upoważnionej )

1 Oferty mogą zostać przesłane faksem, listenr, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożonę osobiście u \Ąystawcy
zaplĄania ofeńowego. Dowodem przekazania oferty moze być pokwitowanie odbioru oferty.
2 Należy podać moźlirvie pełną specyfikację przedmiotu zamówienią w oparciu o informacje zawalie w instrukcji
wypełniania wniosku. W zapltaniu na7eży wyszczególnić wszystkie przedmioty zamówienia wraz z podaniem szczegółowe.j
specyfikacji technicznej planowanych do kupienia usług i towarów/dostaw. Zapytanie ofeftorvę porł,inno zaw.ierać opis
lvszystkich wymaganych cech przedmiotu zamówienią rv szczególności,. przeznaczenie i funkcje, jakie ma spełniać
usługa/dostawa, dodatkowe wl,posazenie, warunki dostarłry, niestandardowe lvykończenie.
3 Niepotrzebne skreślić


