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Zamawiaiacy:
ROLLUX BIS sp6lka z ograniczona,
odpowiedzialnoSci4 sp6lka komandytowa
ul. Przedborcka2T
97-350 Gorzkowice
Tel: (55)-233-3283
Fax: (55)-233-3283

W zwi 4zku z r ealizacj4 proj ektu i nwestycyj nego
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Poddzialania 4.2. ,,Wsparcie inwestycji w przelwarzanie produkt6w rolnych,
obr6t nimi lub ich rozw6j"

.

.

zaprasza do skladania ofert
na dostawg Przeno5nika plaskiego do transportu warzyw

6181016

do zakladu produkcyjnego Zamawiaj4cego zlokalizowanego w Gronowie G6rnym.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przeno5nik plaski do transportu warzyw 6,81016 o nastgpuj4cych parametrach:
. wydajnoSd min. 6,5 t/h,
. dlugoSi robocza 6,8 m,

.
.
.

szerokoSi robocza 0,6 m,
stala prgdko66 przesuwu taSmy,

wykonanie stal kwasoodporna.

Przedmiot zam6wienia obejmuje zakup, dostawg oraz instalacjg maszyny wraz
przyl4czeniem do i stniej 4cej infrastruktury technic znej w zaklad zie Zamaw

I

z

iaj 4ce go.

MIEJSCE I TERMIN REALZACJI ZAMOWIENIA

Miejsce wykonania zam6wienia: ul. Berylowa 8, Gronowo G6rne,82-310 Elbl4g
Wymagany najp6Zniejszy termin realizacji zam6wienia: do 30 czerwca 2017 r.

IIr. WARUNKT UpZIAt U W POSTEPOWANT OFERTOWYM ORAZ WARUNKT
WYKLUCZENIA
O udzielenie Zam6wienia mog4 ubiega6 sig Oferenci, kt6rzy:
l. Posiadaj4 uprawnienia do wykonywania dzialalno5ci objgtej przedmiotem zam6wienia.

2. Posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i doSwiadczenie oraz dysponuj4 potencjalem
technicznym (l4cznie z ewentualnymi podwykonawcami) niezbgdnym do wykonania
zam6wienia (r6wniez popruez osoby podwykonawc6w).
3. Znajduj4 sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj1cej wykonanie
zam6wienia.
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towo) z Zamawiaj4cYm lub

osobami

w imieniu Zamawtaiqcego lub osobami

czynnosci zwiEzany ch z ptzy gotowaniem
renta.

potwierdzenie powyzszego naleby zlo|yt' oSwiadczenie
Zal1cznik nr 1 do Zapy tania ofertowego'

Na

wg wzoru stanowi4cego

IV.
kryteria:
Wyb6r najkorzystniejszej oferty nast4pi w oparciu o nastqpuj4ce
I
I

GotowoS6 wykonania zam6wienia we wskazanym termtnte'

wskazanych w pkt. III zaPYtania
Spelnienie warunk6w udzialu w postgpowaniu ofertowym
zal4cznika nr 1 do Zapytania
of'ertowego, cze go potwierdzeniern b gdzie przedstawienie
ofertowego.

Okres gwarancji
Czas reakcji na zgloszenle serwlsowe

ustalona wg wzoru:
l-qcznailoSc punkt6w uzyskanychprzez Oferenta zostanie
SUMA= C x 80 Vo +Gx 15 Vo + S x 5 Vo

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

Kryterium

1- Cena netto

C = (Cmin / Co0 x

100

gdzie:

Cmin: nainiLszacena wSr6d zlozonych ofert
Cof: cena proponowana w danej ofercie
C: liczba przyznanych dla danej oferty punkt6w za
kryterium cena netto

zlote' Zamawtajqcy w celu
UWAGA: W przypadku zlo2enia oferty w walucie innej ni2
netto z zastosowaniem kursu
obliczenia punkt6w dla danego kryterium przeliczy cenq
sprzeda2ydanejwalutywgnotowafiNBPzdniawystawieniaoferty'
Okres gwarancji (w miesi4cach)
w danej ofercie
6 = (Gof / Gmax) x 100 gdzie: Gof: okres gwarancji proponowany
Gmax: najdluzszy okres gwarancji wSr6d zloionych

Kryterium

2
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G: ltczba przyznanych dla danej oferty punkt6w za
krYterium okres gwarancji

Kryterium

3

-

Czas reakcji nazgloszenie serwisowe (w dniach)

serwisem
100 (maksymalna mozliwa wartoS6), przyznaje sig ofertom z obecnym
r6wnym 24 h'
pogwarancyjnym z podanym czasem reakcji nizgloszenie mniejszym lub
bez zobowi4zania' w
S = 50, przyznaje sig ofertom z obecnym serwisem pogwarancyjnym
reakcja serwisowa btb z czasem reakcji wigkszym od24h'
jakim
"it"iti"nasi4pi
S = 0, przyznaje sig pozostalym ofertom'

$=

(okreslaj4cego okres
UWAGA: Dla potrzeb obliczenia punkt6w dla danego kryterium
w jednostce
gwarancji, czas rlakcj i na zgloszenie ierwisowe) w przypadku podania parametru

Innej

'nri| wskaJana przyjmuje sig, 2e I

miesi4c =

30 dni

otaz

lrydziefi=7dni.
kryteri6w jest
Warunkiem przyznaniaodpowiedniej liczby punkt6w w ramach poszczeg6lnych
kryteri6w'
zamieszczenie w ofercie informacji potwierdzaj4cych spelnienie okreSlonych
spelni kryteria wyboru obligatoryjne.

V.

MIEJSCE. SPOSoB I TERMIN SKT.ADANIA OFERT

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

Termin skladania ofert:
Do 6 lutego 2017 roku, godz.16:00
Spos6b skladania I ptzygotowania ofert:
1. Oferta powinna zawietat co najmniej:
a. peln4 nazwQ oferenta, jego adres, NIP oraz dane kontaktowe,

zam6wieni a nawL4zuj4cy do opisu oraz parametr6w
ym'
w y szcze g6lnionych w niniej s zym z ap ytaniu ofertow
brutto'
ceng przedmiotu zam6wienia netto oraz cenQ przedmiotu zam6wienia

b. opis przedmiotu
c.
d.
e.

2.

termin reahzacii przedmiotu zam6wienia,
datq sporz4dzeniaoferty i termin wa2noSci oferty'
do Zamawiaiqcego:
Oferta powinna by6 sporz4 dzona w formie papierowej i dostarczona
poczte, osobiScie lub za poSrednictwem kuriera'
wem
ia ofi
AGA: W
w

3. Kaildy Oferent mohe zlo2y(, tylko jedn4 ofertg'
4. Oferta powinna by6 podpisana przez osobg upowaznion4

do reprezentowania Oferenta

oraz opatrzona piecz4tkq firmow4 Oferenta'
Oferty zlohone po terminie nie bqd4 rozpatrywane'

5.
6. Wraz z ofertq nale|y

dostarczyd podpisane oswiadczenie
Zal4cznikiem nr 1do Zapytania ofertowego'

wg wzoru

zgodnego z
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u.
zlozonych
Rozstrzygnigcie postgpowania ofertowego (wyb6r oferenta) nast4pi po tozpatzeniu
ofert w terminie do 14 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.
Intbrmacja o wyniku postgpowania zostanie opublikowana na stronie internetowej
kt6rzy
Zamawrajqcego: www,roliux.c-om.pl oraz zostanie wystana do wszystkich Oferent6w,
zlo?yli waLne ofertY.
dokonania
Zamawiajqcy zastrze1a mozliwo6i zamknigcia postqpowania ofertowego bez
ofertowego bez
wyboru kt6relkolw iek-ze zloaonych ofert. Przyczynqzamknigcia postqpowania
dokonania wyboru kt6rejkolwiek ze zlohonych ofert moze byc np' przek'roczenie
w ykonania przedmiotu z am6wieni a'
z aplano w an e go pr zez Zamaw iai 4c e go ko s ztu

VII. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W toku badania i oceny ofett Zamawiaj4cy moze

24dat

od Oferent6w wyjaSnieri

dotyczqcych tresci zlo2ony ch ofert.
Oferent moLe przeduplywem terminu skladania ofert zmieni6 lub wycofa6 swoj4 ofertg'

Z.
3. Oferty niespelniaj4ce wymog6w, zawartych w zapytaniu ofertowym' nie

bEde

rozphtrywane.
4.
5.

Zamawiajycy nie dopuszcza mozliwo6ci skladania ofert czgsciowych bqd2 altematywnych'
lub
Zamawiaj4cy dopusz cza mo2hwoSd odrzucenia ofert, kt6rych zakres merytoryczny
railqco niska cena bgd4 budzily uzasadnione w4tpliwo6ci'

w formie pi semnej .
z wybranym
7. Zamawrajqcy zasttzega sobie prawo do zmianv postanowiefr zawartej umowy
Oferenta'
Oferentem w stosunfu do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru
obligatoryjnej
przypadku
f*yZrr" zmiany mogq wystqpif stosownie do potrzeb (m.in. w
koretty zakresu ,r""io*"go d-okonunej na pisemne wezwanie Agencji Restrukturyzacji r
Modernizacji Rolnictwa, iraj4cej istotny wplyw na przedmiot udzielonego zam6wienia;
KaLda
terminu realizacii zam6wienia), leOynie w przypadku zgody obydwu stron umowy'
(w
formie
pisemnej
w
formie
zmiana tresci umowy powinna"zortui udokrmentowana
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 ean Marek Cieci6ra, tel: 604-406-313, e-mail: rollux @ interia.pl
6.

Z w ybr anym Oferente m

Zaw arta zo s tanie umow a

Zal1czniki do Zapy tania ofertowego
Zalacznrknr

1

-

:

Oswiadczenie o spetnieniu warunk6w udzialu w post9powaniu ofertowym'

Gronowo G6rne, 20.01.2011
(mieiscowo,{t, data)
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