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Zapytanie ofertowe

03.03.2016 r.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa RolnoSpozywczego,,BASSO" Sp. z o.o.
33-388 Gołkowice Dolnę 201

Datą

Dane identyfikacyin.e zamav,iąi qcego
Nazwa i adres oferenta
Zwracarcly się z prośbą o przedstawienie oferly na:
Wykonanie 2 szt. zbiomlków izolowanych z mieszadłem i opomiarowanlęm.
Inwestycja będzie realizowana w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w przetrł,arzanie
produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata2014-2020.

a)

Opis przedmiotu zamówienia

Oferta obejmuje wykonanie 2 zbiorników izolowanych z mieszadłem i opomiarowaniem dla zakładu
produkcyjnego PPRS. ,,BASSO" Sp. z o.o. w Gołkowicach Dolnych, o następujących parametrach:
1. Mieszadło pełne bez dolnego podparcia l2-15 obrotów/nrin.
2. Pojemność10.000 l

3.
4.
5.
6.

b)

Średnica 2500 mm.

Opomiarowanie dające mozliwośćślędzęnia temperatury i ilościproduktu w zbiorniku.
Wykonanie materiałowe: AISI 304.
Przyłącze do mycia ClP.

Warunki udziału w postępowaniu

Doświadczenie w wykonaniu podobnych zbiorników w ciągu ostatnich 3 lat.

c)
l
2.

Kry,teria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące k4lteria:

Cena w porównaniu do parametrów technicznych
Czas wykonanla zlecenia od da§ podpisania umowy
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%
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d)

Opis sposobu przyznawania punktacji

Najrnniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla kazdego z krlterium to 1, a największa to 3.
Punkty sąprzyznawane zgodnie z raŃingiem dla danego kryterium. Liczba zdobytych punktów to suma
iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego. O wyborze ofefty decyduje
najwyższa ilośćpunktów za wszystkie kryteria oceny.
Jężęli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyzej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał,
niższą cenę, następnie ten, który wskazał krótszy termin wykonania zadania.

e)

Informacja na temat zakręsu wykluczenia

Ze składania ofeft wykluczone są podmio§ powiązane osobowo lub kapitałowo w stosunku do
zamawiającego,
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Termin realizacji zamówięnla

Ostateczny mozliwy do zaakceptowania termin realizacji zarnówienia
upływa w dniu

i)

Ofertę nalezy

j)

Akceptowalne lorrny skladania olen]:

złoĄc w:

Siedzibie PPRS. ,,BASSO" Sp. z o,o.
33-388 Gołkowice Dolne 201
+ tel./fax: +48 18 446 32 2,7 , +48 18 446 32 89
e-mai1; firma@basso.pl
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty,
kuriera bądźteZ lub złożona osobiście u wystawcy zapl.tania
ofeńowego.

k)

Złożona oferta powinna zawletac, co najmniej:

.
.
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danę identyfikujące oferenta (nazwę i adres),

opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych
zamówienia),

w zapytaniu ofefiowym2(opis przedmiotu

wańośćofefty netto,6rutto,
warlośćpodatku VAT,
wartość oferty netto,

tęrmin reallzacji zamówięnia,
termin ważnościofeĄ,

Oferty powinny zawierać dane iden§fikujące oferenta, t1. zawlerac pełną nazwę wystawcy ofeĘ (np. zostać
opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, iĘ.). Ofety muszą
równiez zawierac datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania
w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczającę uważa się podanie imienia i nazwiska osoby
występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofeńę). Za datę sporządzenia dokumentu - uznaje się datę
wysłania oferty drogą elektron iczną
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treścizapytania ofefiowego. Ponadto wskazane jest, by ofęrta zawlęrała

inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności,moźliwe do uzyskania upusty, wymagania do§czące
konserwacj i, przegl
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ąd
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jest składanie ofert częściowych.
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Oferly mogą zostać przesłane faksem, listem. pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożoneosobiście u wystawcy
zapl,tania ofertowego. Dowodem przekazania ofefty może być pokwitowanie odbioru oferty.
2
Należy podać możliwie pełną specyfikację przedmiotu zamórł,ienia, w oparciu o informacje zawafte w instrukcji
wypełniania wniosku. W zapy.taniu należy wyszczególnić wszystkie przedmioty zamówienia wraz z podaniem szczegółowej
specyfikacji technicznej plarrowanych do kupienia usług i tor.varórv/dostaw. Ząytanie ofeftowe powinno zawierać opis
wszystkich wymaganych cech przedmiotu zamówienia, w szczególności,. przeznaczeriie i funkcje, jakie ma spełniać
usługa./dostawa, dodatkowe wyposażenie, warunki dostawy, niestandardorve rvykończenie.
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