15.03.2016 r.
Data

„EKOOWOC” Grupa Producentów
Owoców i Warzyw sp. z o.o., Godziszów
Pierwszy 330, 23-302 Godziszów
Osoba odpowiedzialna:

Kamil Zugaj 515-450-079
Upublicznienie strona www:

Zamawiający (nazwa i adres)

Nazwa i adres oferenta
Zapytanie ofertowe (I.B.3.)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na:
Dostawę, montaż i uruchomienie: Półautomatyczna linia do pakowania owoców w tacki plastikowe lub worki kpl.1.
Miejsce dostawy: Godziszów Pierwszy 330, 23-302 Godziszów.
a) Opis przedmiotu zamówienia
W związku z wprowadzaniem nowych asortymentów produkcji warzyw mrożonych w zakładzie w Godziszowie
Pierwszym tj.
- cebuli, cukinii, dyni i papryki mrożonej ciętej.
Prosimy o przedstawienie oferty na następujące urządzenia w linii pakowania jednostkowego i hurtowego
mrożonych owoców i warzyw (część zimna) :

Półautomatyczna linia do
B.3
pakowania owoców w tacki
.
plastikowe lub worki

Lp.

Wyszczególnienie

kpl.

1

Jm.

Półautomatyczna linia do pakowania owoców
Kpl.1
w tacki plastikowe lub worki / opakowania
.
docelowe do handlu detalicznego.
1.

ilość

1

Parametry
urządzeń:
W skład wchodzą:
dozownik wagowy
szt. 1.,
Rama dozownika
wagowego

1

z pomostem szt. 1.
Przenośnik
indeksowy do
transportu foremek
szt. 1.
Zakres dotyczy kompletnej linii obejmujący system drukowania i nanoszenia etykiet.
Wydajność min.
Od 36 cykli na minutę dla naważeń 100-500g
Od 18 cykli na minutę dla naważeń 500-1000g
Urządzenie fabrycznie nowe / posiadające znak CE.
b) Warunki udziału w postępowaniu
Oferty mogą być składane przez wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat wykonali zakres zamówienia nie
mniejszy niż zakres przedstawiony w części a: (lista referencyjna potwierdzająca ujęta w ofercie).
c) Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1.

Najniższa cena

60%

2.

Najdłuższy termin gwarancji / liczony w miesiącach

20%

3.

Czas reakcji serwisu w siedzibie zamawiającego od momentu zgłoszenia awarii
/ w dzień roboczy (od 7.00 do 16.00) liczony w godzinach:

Suma:

20%
100 %

d) Opis sposobu przyznawania punktacji
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Maksymalną liczbę punktów dla każdej części otrzyma wykonawca, który zaproponuje najbardziej korzystny
parametr / kryterium w danej części (1), pozostali otrzymają procentowo mniej. Liczba punktów
liczona będzie według wzoru:
Parametr najkorzystniejszy (jeśli wartość jest malejąca np. cena, czas reakcji)
---------------------Parametr danej oferty

Parametr danej oferty
---------------------Parametr najkorzystniejszy (jeśli wartość jest rosnąca np. gwarancja)
Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego
wag (tzw. średnia arytmetyczna) przemnożona przez 100. (najwyższa do uzyskania ilość punktów to 100).
Wygrywa oferta, która zdobędzie największą ilość punktów.
Oferty wyrażone w walutach obcych przeliczone będą na PLN po kursie sprzedaży banku NBP z dnia wystawienia
oferty.
Dodatkowe klauzule:
W przypadku kiedy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, np. jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę
punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał najkorzystniejszy parametr o największym kryterium
wag (jeśli parametry będą te same, zasad będzie działać aż do skutku – biorą kolejne kryterium za podstawę rankingu).

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia
Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub
kapitałowych,
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
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.
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
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f) Termin składania ofert upływa w dniu:

25.03.2016

g) Termin realizacji zamówienia
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa
w dniu :

30.08.2016

„EKOOWOC” Grupa Producentów
h) Ofertę należy złożyć w:

Owoców i Warzyw sp. z o.o., Godziszów
Pierwszy 330, 23-302 Godziszów, -mail:
k.zugaj@eko-owoc.com

Pisemna na adres chłodni:,
„EKOOWOC” Grupa Producentów
i) Akceptowalne formy składania ofert:

Owoców i Warzyw sp. z o.o., Godziszów
Pierwszy 330, 23-302 Godziszów
elektroniczna na adres e-mail:
k.zugaj@eko-owoc.com

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
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- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),
- wartość oferty w PLN lub EUR (mieszana) netto oraz brutto, wartość podatku VAT, WARTOŚĆ NA BAZIE
DOSTAWY LOCO ZAKŁAD ZAMAWIĄJĄCEGO.
- termin realizacji zamówienia,
- czas reakcji serwisu w siedzibie zamawiającego od momentu zgłoszenia awarii / w dzień roboczy (od 7.00 do 16.00)
(wyrażony w godzinach):
- okres gwarancji (wyrażony w miesiącach),
- termin ważności oferty.
-listę referencyjną z wykonania w ciągu ostatnich trzech realizacji zgodnych co do rodzaju z przedmiotem zapytania
ofertowego.
Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone
pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę
sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu W przypadku
wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta
(sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego.
Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania
upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, warunki
płatności itp.

k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych lub wariantowych.
l) Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego
Zamawiający skontaktuje się z wybranym Oferentem po zakończeniu postępowania ofertowego.
Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało
skierowane zapytanie ofertowe oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (jeśli Zmawiający
posiada taką stronę).
j. Zmiana warunków zamówienia po przeprowadzeniu postępowania ofertowego, po zawarciu umowy z wykonawcą w trakcie
realizacji zadania.
W przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie przeprowadzenia postępowania ofertowego a mające wpływ na
prawidłowe wykonania zamówienia podstawowego przewiduje się dokonanie zmiany zamówienia niezbędnej do prawidłowego wykonania
zamówienia podstawowego.
Dotyczy to w szczególności; zastosowywania rozwiązań technicznych, procesowych technologicznych oraz innych czynności mających
wpływających na prawidłową realizację zamówienia.
Warunki dokonania zmiany: jeżeli w trakcie realizacji umowy z wybranym wykonawcą:
w ramach postępowania ofertowego, wystąpią wyżej wymienione okoliczności: przed ich realizacją: zamawiający i wykonawca spiszą protokół
rozbieżności. Następnie wykonawca dokona wyceny niezbędnego zakresu objętego zmianą. Przy czym warunki cenowe realizacji nie mogą być
gorsze niż warunki będące kryterium oceny postępowania ofertowego na etapie przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia zgodnie z
zasadą konkurencyjności.
Sposób rozliczenia robót lub innych czynności zamiennych będzie opierał się na zaakceptowanej szczegółowej kalkulacji wykonawcy obejmującej:
- pomniejszenie wartość zamówienia o niezrealizowany zakres czynności z wyszczególnianiem wszystkich elementów mających wpływ na cenę
przede wszystkim: materiałów, robocizny oraz elementów dostaw zewnętrznych itd. (jeżeli dotyczy),
- powiększenia zakresu robót / lub wykonania robót dostaw zamiennych z wyszczególnieniem wszystkich elementów mających wpływ na cenę przede
wszystkim: materiałów, robocizny oraz elementów dostaw zewnętrznych itd.
Jeśli w ocenie zamawiającego wartość kalkulacji jednostkowych wpływających na cenę, będzie przewyższać wartość elementów ujętych w ofercie
podstawowej, Zamawiający ma prawo powołać Uprawionego Rzeczoznawcę który dokona wyceny elementów dodatkowych lub pomniejszeń części
nie zrealizowanego zadania (jeżeli dotyczy). Opinia Uprawnionego Rzeczoznawcy powołanego przez zamawiającego będzie wiążąca dla stron.
Po określeniu zakresu i wartości zmian strony spiszą aneks do umowy z wybranym wykonawcą.

Inne uwagi:
1. Oferent składając ofertę w ramach niniejszego postępowania zgadza się na przetwarzane danych osobowych
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zgodnie z warunkami niniejszego postępowania ofertowego (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych z póź. zmianami).
2. Zmawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego.

(czytelny podpis Zamawiającego/ osoby upoważnionej)
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