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Zamawiaiacv:
ROLLUX BIS sp6tka z ograniczon1
odpowiedzialnoSci4 sp6lka komandytowa
ul. Przedborska2T
97-350 Gorzkowice
Tel: (55)-233-3283
Fax: (55)-233-3283
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Piecz?t Zonwwiajecego

W zwi 4zku z r ealizacj4 proj ektu inwestycyj ne go
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich nalata2}l4 -2020,
Poddzialania 4.2. ,,Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produkt6w rolnych,
obrdt nimi lub ich rozw6j"
zaprasza do skladania ofert
.na dostawg Blanszownika ta5mowego natryskowego z chlodzeniem wodnym
do zakladu produkcyjnego Zamawiaj4cego zlokalizowanego w Gronowie G6rnym.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Blanszownik ta5mowy natryskowy z chlodzeniem wodnym sktadaj4cy sig z element6w:
' zesp6l do r6wnomiernego rozprowadzania surowca (za pomoc4 wibratora
posadowionego ponad taSm4);

'

taSma transportuj4ca (perforowana, po kt6rej produkt przemieszcza sig pomigdzy sekcja

wstgpn4 a chlodzqcq);

do wody gor4cej (lence wyposazone w dysze natryskowe

'

zesp6l natryskowy

'

zesp6l czyszczenia taSmy (uklad w oparciu o sito lukowe pozwalaj4ce na wychwycenie

'

napgd

'

uklad grzania wody (wymiana ciepla pomigdzy czynnikiem grzewczym. a

zamontowane bezpo6rednio nad produktem);

drobin i kurzu);

z

bezstopniow4 regulacj4 (za poSrednictwem falownika umo2liwiaj4cego

dostosowanie prgdkoSci taSmy do procesu technologicznego);
wod4

blanszuj4c4);

'
'

uklad filtracji wody

(filtr

zapobiegaj4cy zapy chaniu

si

wylapuj4cy drobiny produktu

g dys z narryskow ych)

z

wody

blanszuj4cej

;

infrastruktura techniczna zawierajqca uklady automatyki oraz rejestracji procesu (uklad
sterujqcy procesem technologicznym blanszowania).

Blanszownik taSmowy natryskowy z chlodzeniem wodnym o nastgpujqcych parametrach:
. wydajnoS6 do 6700 kg/h dla groszku zielonego i fasoli cigtej;
. wydajnoSd do 5000 kg/h dla brokulu;

.
.

temperatura blanszowania 95"C;

wymiary maksymalne: dlug. x wys.: 11000 mm x 3500 mm;
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szer. zasypu: 1000 mm;
szer. robocza ta6my: 2000 mm;

ciSnienie pary min. 0,6 Mpa;

uzycie pary ok. 200-250 kg/tproduktu;
zasilanie 3x400 V AC.

Przedmiot zam5wienia obejmuje zakup, dostawg oraz instalacjg maszyny wtaz
przylqczeniem do istniej4cej infrastruktury technicznej w zakladzieZamawiajqcego.

il.
Miejsce wykonania zam6wienia: ul. Berylowa 8, Gronowo G6rne, 82-310 Elbl4g
Wymagany najp62niejszy termin realizacii zam6wienia: do 30 czerwca 2017 t.

III.

WYM

WARUN
WYKLUCZENIA

WARU

o udzielenie ZamSwienia mog4 ubiega6 sig Oferenci,kt6rzy:
l. posiadaj 4 uprawnieni a do w ykonyw ania dzialalnoSci obj gtej przedmiotem zam6wienia.
potencjalem
2. Posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i doSwiadczenre oraz dysponuj4

technicinym (lEcznie z ewentualnymi podwykonawcami) niezbgdnym do wykonania
zam6wieni a (r6wniez poprzez osoby podwykonawc6w)'

Znajdujq sig

a
J.

w

sytuacji ekonomicznej

i

finansowej zapewniaj4cej wykonanie

zamowlenla.

4. Nie sq powi4zani (osobowo lub kapitalowo) z Zamawiajqcym lub osobami
upo*u2nionymi do zaci4gama zobowi'zafi w imientu Zamawiaj4cego lub osobami
wykonujqcymi w imieniu Zamawiaj4cego czynnosci zwiqzanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta'
Na potwierdzenie powyzszego na\e2y zlo2yt oSwiadczenie wg wzoru stanowi4cego
Zal4cznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

N.
Wyb6r najkorzystniejszej oferty nastEpi w oparciu o nastqpuj4ce kryteria:

rla w

.
.

Gotowo66 wykonania zam6wienia we wskazanym termime.
pkt. III zapytania
Spetnienie warunk6w udzialu w postqpowaniu ofertowym wskazanych w
1 do Zapytania
oiertowego , czego potwierdzeniem bqdzie przedstawienie Zal4cznika nr
ofertowego.

Kryteria wvboru Punktowane:
Nazwa

Lp.

2

Waga kryterium

Cena netto

80

Okres gwarancji

15 7o

Czas reakcji na zgloszenie serwtsowe

5Vo

Razem

100

Vo

Vo

/
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I-,qcznailo56 punkt6w uzyskanychprzez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

SUMA= Cx 80

Vo

+ Gx 15 Vo +Sx5

Vo

gdzie SUMA - suma uzyskanych punkt6w
C - punkty w ramach kryterium: cena netto
G - punkty w ramach kryterium: okres gwarancji
S - punkty w ramach kryterium: czas reakcjinazgloszenie serwisowe

Kryterium

f

1-

Cena netto

= (Cmin / Cofl x

100 gdzie: Cmin: najniLsza cena wSr6d zlo2onych

oferl

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

UWAGA: W przypadkt zlqhenia oferty w walucie innej niz zlote, Zamawiajqcy w celu
obliczenia punkt6w dla danego kryterium przelrczy ceng netto z zastosowaniem kursu
sprzeda|y danej waluty wg notowafr NBP z dnia wystawienia oferty'

Okres gwarancji (w miesi4cach)
Q = (Gof / Gmax) x 100 gdzie Gof: okres gwarancji proponowany w danej ofercie
Gmax: najdlu1szy okres gwarancji wSr6d zlozonych ofert
G: liczba przyznanych dla danej oferty punkt6w za
kryterium okres gwarancji

Kryterium

2

-

Kryterium

3

-

g=

Czas reakcji nazgloszenie serwisowe (w dniach)

100 (maksymalna mozliwa warto66), przyznaje sig ofertom z obecnym serwisem
pogwarancyjnym z podanym czasem reakcji nazgloszenie mniejszym lub r6wnym 24 h.
S = 50, przyznaje sig ofertom z obecnym serwisem pogwarancyjnym bez zobowi4zania, w
jakim czasie nastEpi reakcja serwisowa lub 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 ni| wskazana przyjmuje sig, 2e 1 miesi4c = 30 dni

ofaz

Itydzieh=7dni.
Warunkiem przyznanra odpowiedniej liczby punkt6w w ramach poszczeg6lnych kryteri6w jest
zamieszczenie w ofercie informacji potwierdzaj4cych spelnienie okreSlonych kryteri6w.
spelni kryteria wyboru obligatoryine.

V.

MIEJSCE. SPOS6B I TERMIN SKT,ADANIA OFERT

Miejsce skladania ofert:
ZakladZamawrajqcego: ul. Berylowa 8, Gronowo G6rne, 82-310 Elbl4g

Termin skladania ofert:

t/

"HX:r"H,il#,!"
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Do 6lutego 2017 roku, godz.l6:00
Spos6b skladania

1.

I przygotowania ofert:

Oferta powinna zawierat co najmniej:

a. pelnQ nazw1 Oferenta, jego adres, NIP oraz dane kontaktowe,
b. opis przedmiotu zam6wienia nawi1zujecy do opisu oraz parametr6w
w y szcze

c.
d.
e.

2.

gSlnionych w niniej s zy m zapytaniu ofertowym,

ceng przedmiotu zam6wienia netto oraz cenQ przedmiotu zam6wienia brutto,

termin realizacji przedmiotu zam6wienia,
datg sporz4dzenta oferty i termin waznoSci oferty.
Oferta powinna byi sporz4dzona w formie papierowej i dostarczona do ZarnawralEcego:
pocztE, osobiScie lub za poSrednictwem kuriera.
UWAGA: W prz),padku wysylania oferty za poSrednictwem poczty (tradycyjnej.

3. Kaldy Oferent moie zla2yt tylko jedn4 ofertg.
4. Oferta powinna by6 podpisana przez osobg upowaznion4 do reprezentowania Oferenta
or az op atr

zona pieczqtkE firmo

w4

Oferenta.

5. Oferty zlo2one po terminie nie bgd4 rozpatrywane.
6. Wraz z ofertq nale?y dostarczyi podpisane oSwiadczenie wg wzoru zgodnego

z

Zal4cznikiem nr 1do Zapytania ofertowego.

vr. ROZSTRZYGNIECIE / WYBOR

OFERT

Rozstrzygnigcie postgpowania ofertowego (wyb6r Oferenta) nast4pi po rozpattzeniu zlozonych
ofert w terminie do 14 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiajqcego: www.rollux.com.pl oraz zostanie wyslana do wszystkich Oferent6w, kt6rzy

Informacja

o wyniku postgpowania

zloLyli walne oferty.

Zamawiajqcy zastrzega mozliwo6i zamknigcia postgpowania ofertowego bez dokonania
wyboru kt6rejkolwiek ze zlo2onych ofert. Przyczynq zamknigcia postgpowania ofertowego bez
dokonania wyboru kt6rejkolwiek ze zlo2onych ofert moze by6 np. ptzek'roczenie
zaplano w an e go pruez Zamaw iaj Ece go ko s ztu w ykonani a przedmiotu zam6wienia.

VII. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze 2Eda(, od Oferent6w wyjaSniefi
doty czqcy ch treSci zlozonych ofert.

2, Oferent moLe przed uplywem terminu skladania ofert zmienic lub wycofad swoj4 ofertg.
3. Oferty niespetniaj4ce wymog6w, zawartych w zapytaniu ofertowym, nie bEda
rozpatrywane.

4. Zamawiaj1cy nie dopuszcza mozliwo6ci skladania ofert czgSciowych bqd2 altetnatywnych.
5. Zamawiaj4cy dopuszcza molliwoSi odrzucenia ofert, kt6rych zakres merytoryczny lub
ru2Eco niska cena bgd4 budzily uzasadnione w4tpliwo6ci.
6.
7.

Zwybranym Oferentemzawarta zostanie umowa w formie pisemnej.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowieri zawartej umowy z wvbranym
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Powy2sze zmiany mog4 wyst4pi6 stosownie do potrzeb (m.in. w przypadku obligatoryjnej
korekty zakresu rzeczowego dokonanej na pisemne wezwanie Agencji Restrukturyzacji L
Modernizacji Rolnictwa, maj4cej istotny wplyw na przedmiot udzielone1o zam6wienia;
terminu realizacji zam6wienia), jedynie w przypadku zgody obydwu stron umowy. Kaida
zmiana treSci umowy powinna zostad udokumentowana w formie pisemnej (w formie
aneksu do zawartej umowy) pod rygorem niewazno6ci.
8. Osob4 uprawnion4 do kontaktu z Oferentami w dni robocze w godz. od 8:00 do 16:00
jest Pan Marek Cieci6ra, tel: 604-406-313, e-mail: rollux@interia.pl

Zal4czniki do Zapy tania ofertowe

go :

Zal1cznik nr 1 - OSwiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu ofertowym.

Gronowo G6rne. 20.01.2017 r.
(miejscowoit, data)
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