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Z.amawiaiacy:

ROLLUX sp6lka z ograniczona,
odpowiedzialnoSci4 sp6lka komandytowa
ul. Przedborska2T
9l-350 Gorzkowice
Tel: (55)-233-3283
Fax: (55)-233-3283

W zwi4zku z reahzacjq projektu inwestycyjnego
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich nalata2014 -2020,

Poddzialan ia 4.2.,,Wsparcie in westycj i w przetwarzanie produkt6w rolnych,
obr6t nimi lub ich rozw6j"

zaprasza do skladania ofert
. na dostawg Przeno5nika plaskiego do transportu warzyw 61510,5

do' zakladu produkcyj n e go Zamawiaj 4ce go zlokalizow ane go w Gro no wie G6rn ym.

I.

Przeno6nik plaski do transportu warzyw 6,51015 o nastgpuj4cych parametrach:
. wydajnoSc min. 6,5 th,
. dlugoSd robocza 6,5 m,
. szerokoSc robocza 0.5 m.
. burty kwasoodporne, otwierane od 70 do 100 mm,
. taSma modulowa pelna,
. stala prgdkoSi przesuwu taSmy, podajniki na kolach,
. wykonanie stal kwasoodporna,
. konstrukcja ramy a2urowa z profili zamknigtych.

Przedmiot zam6wienia obejmuje zakup, dostawg oraz instalacjg maszyny wraz z
przyl1czeniem do istniej4cej infrastruktury technicznej w zakladzieZamawiaj4cego.

III. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJIZAMOWIENIA

Miejsce wykonania zam6wienia: ul. Berylowa 8, Gronowo G6rne,82-310 Elbl4g

Wymagany najp6zniejszy termin realizacji zamtiwienia: do 30 czerwca 2017 r.

III, WARUNKI UpZIALU W POSTEPOWANTU OFERTOWYM ORAZ WARUNKT
WYKLUCZENIA

O udzief enie Zam6wienia mog4 ubiegai sig Oferen ci, kt6rzy:
l. Posiadaj4 uprawnienia do wykonywania dzialalnoSci objgtej przedmiotem zam6wienia.
2. Posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i doSwiadczenie oraz dysponuj4 potencjalem

technicznym (l4cznie z ewentualnymi podwykonawcami) niezbgdnym do wykon
zam 6w ie n i a (r6wn i e2 poprzez osoby pod w ykonawc6w).
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3.Znajdtj4 sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj4cej wykonanie
zam6wienia.

4. Nie s4 powi4zani (osobowo lub kapitalowo) z Zamawiaj4cym lub osobami
upowaznionymi do zaciEgania zobowiqzari w imieniu Zamawiaj4cego lub osobami
wykonuj4cymi w imieniu Zamawiaj1cego czynnof,ci zwiqzanych z ptzygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Of'erenta.

Na potwierdzenie powy2szego nale2y zloLyc oSwiadczenie wg wzoru stanowiqcego
Zalqcznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

IV. KRYTERIA I SPOSOB OCENY OFERT

wyb6r najkorzystniejszej oferty nasrapi w oparciu o nasrQpuj?ce kryteria:

Kryteria wyboru obligatoryine:
I GotowoSi wykonania zam6wienia we wskazanym terminie.

' Spelnienie warunk6w udzialu w postQpowaniu ofertowym wskazanych w pkt. III zapytania
ofertowego, czego potwierdzeniem bgdzie przedstawienie Zalqcznika nr I do Zapytania
ofertowego.

Kryteria wyboru punktowane :

Lp. Nazwa Waga kryterium

Cena netto 80 Vo

2. Okres gwarancji 15 Vo

a
J. Czas reakcji na zgloszenie serwisowe 59o

Razem L00 Vo

l'4czna iloSi punkt6w uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

SUMA= C x 80 Vo +Gx 15 Vo + S x 5 Vo

gdzie: SUMA - suma uzyskanych punkt5w

C - punkty w ramach kryterium: cena netto

G - punkty w ramach kryterium: okres gwarancji

s - punkty w ramach kryterium: czas reakcj i na zgroszenie serwisowe

Kryterium 1- Cena netto
f = (cmin / coO x 100 gdzie: cmin: najniLszacena wsr6d zlozonych ofert

Cof: cena proponowana w danej ofercie
C: liczba przyznanych dla danej oferty punkt6w za
kryterium cena netto

UWAGA: W przypadku zlo2enia oferty w walucie innej niz zlote, Zamawiaj4cy w celu
obliczenia punkt6w dla danego kryterium przeliczy ceng netto z zastosowaniem kursu
sprzeda2y danej waluty wg notowafi NBP z dnia wystawienia oferty.

Kryterium 2 - Okres gwarancji (w miesi4cach)
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6 = (bof / Grnax) x 100 gdzie: Gof: okres gwarancji proponowany w danej of'ercie

Gmax: najdluZszy okres gwarancji wSr6d zlo2onych of-ert

G: liczba przyznanych dla danej o1-erty punkt6w za
kryterium okres gwarancji

Kryterium 3 - Czas reakcji na zgloszenie serwisowe (w dniach)

S - 100 (rnaksymalna mozliwa warto6i), przyznaje sig of'ertom z obecnym serwisem
pogwarancyjnym z podanym czasem reakcji na zgloszenie mniejszym lub r6wnym24h.
S = 50, przyznaje sig o1-ertom z obecnym serwisem pogwarancyjnym bez zobowi4zania, w
jakim czasie nast4pi reakcja serwisowa rub z czasem reakcji wigkszym od24h.
S = 0, przyznaje sig pozostalym ofertom.

UWAGA: Dla potrzeb obliczenia punkt6w dla danego kryterium (okreSlaj4cego okres
gwarancji, czas reakcji na zgloszenie serwisowe) w przypadku podania parametru w jednostce
innej ni2 wskazana przyjmuje sig, 2e I miesi4c = 30 dni oraz
Itydziefr=7dni.

Warunkiem przyznania odpowiedniej liczby punkt6w w ramach poszczeg6lnych kryteri6w jest
zamieszczenie w ofercie informacji potwierdzaj4cych spelnienie okre6lonych kryteri6w.

zostante uzn nkt6w

V. IA OFERT

Miejsce skladania ofert: \

ZakladZamawiajqcego: ul. Berylowa 8, Gronowo G6rne, 82-310 Elbl4g

Termin skladania ofert:
Do 28 lutego 2017 roku, godz. 16:00

Spos6b skladania / przygotowania ofert:
l. Oferta powinna zawierac co najmniej:

a. peln4 nazwQ Oferenta, jego adres, NIP oraz dane kontaktowe,

b. opis przedmiotu zam5wienia nawi4zujecy do opisu oraz parametr6w
wy szczeg6lnionych w niniej szym zapytaniu ofertowym,

c. ceng przedmiotu zam6wienia netto oraz cenQ przedmiotu zamSwienia brutto,

d. termin realizacji przedmiotu zam6wienia,

e. datg sporz4dzenia oferty i termin wa2noSci oferty.

2) Oferta powinna by6 sporz4dzona w formie papierowej i dostarczona do Zamawiajqcego:
poczt4, osobiScie lub za po6rednictwem kuriera.

u wvsvlani twem trad

3. Ka2dy Oferent mo2e zlo2yc tylko jedn4 ofertg.
4. Oferta powinna byc podpisana przez osobg upowaznion4 do reprezentowania Oferenta

oraz opatzona piecz4tk4 firmowE Oferenta.

5. Oferty zloione po terminie nie bgd4 rozpatrywane.
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6. Wraz z ofefiE nalezy dostarczyi podpisane o6wiadczenie wg wzoru zgodnego z

Zal4cznikiem nr I do Zapytania ofertowego.

vI. ROZSTRZYGNIECIE / WYBOR OFERT

Rozstrzygnigcie postgpowania of'ertowego (wyb6r Of'erenta) nastqpi po rozpatrzeniu zlozonych
of'ert w terminie do 14 dni od daty uplywu terminu skladania of'ert.

Infbrmacja o wyniku postgpowania zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiaj1cego: www.rollux.com.pl oraz zostanie wyslana do wszystkich Oferent6w, kt6rzy
zlo?yli waZne oferty.

Zamawiajqcy zastrzega mozliwo6c zamknigcia postgpowania ofertowego bez dokonania
wyboru kt6rejkolwiek ze zlo2onych ofert. Przyczynq zamknigcia postgpowania ofertowego bez
dokonania wyboru kt6rejkolwiek ze zloionych ofert mo2e byi np. przel<roczenie
zaplanow an e go przez Zamaw ralqce go kos ztu wykonania przedmiotu zam6 wienia.

VII. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze 24dac od Oferent6w wyjaSnien
doty czqcy ch treSci ztozonych ofert.

2. Oferent mo2e przed uplywem terminu skladania ofert zmienii lub wycofai swoj4 ofertg.

3. Oferty niespelniaj4ce wymog6w, zawartych w zapytaniu ofertowym, nie bEda
rozpatrywane.

4. Zamawiq4cy nie dopuszcza mozliwo6ci skladania ofert czgsciowych b4d2 alternatywnych.

5. Zamawiaj4cy dopuszcza molliwoSi odrzucenia ofert, kt6rych zakres merytoryczny lub
ra2qco niska cena bgdq budzily uzasadnione w4tpliwoSci.

6. Zwybranym Oferentemzawarta zostanie umowa w formie pisemnej.

7. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo
Oferentem w stosunku do treSci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Oferenta.
Powyzsze zmiany mog4 wyst4pii stosownie do potrzeb (m.in. w przypadku obligatoryjnej
korekty zakresu rzeczowego dokonanej na pisemne wezwanie Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, maj4cej istotny wplyw na przedmiot udzielonego zam6wienia;
terminu reahzacji zam6wienia), jedynie w przypadku zgody obydwu stron umowy.Kaida
zmiana tre6ci umowy powinna zosta( udokumentowana w formie pisemnej (w formie
aneksu do zawartej umowy) pod rygorem niewaznoSci.

8. Osob4 uprawnion4 do kontaktu z Oferentami w dni robocze w godz. od 8:00 do 16:00
jest Pan Marek Cieci6ra, tel: 604-406-3 13, e-mail: rollux @ interia. pl

Zal4czniki d,o Zapy tania ofertow e go :

Zalqcznik nr I - OSwiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu ofertowym.

RZADU

Grorrowo G6rne, 20.02.2011 r.

( m iej.s c o'tv' o i c, d at a )


