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Gronowo G6rne, 20.01.2017

r.

ZTpyTINIE OFBRTOWE
ROtf,UX BIS

Zamawiai,acv:
ROLLUX BIS sp6lka z ograniczon4
odpowiedzialnoSci4 sp6tka komandytowa
ul. Przedborcka2T
91-350 Gorzkowice
Tel: (55)-233-3283
Fax: (55)-233-3283

so.. o.o. sp.

97-350 GORZKOWICE, ul. Przedborska

55 233 32
NrP

83 g

7710105290

55 236

6l

REGON 5900192

W zwi4zku z r ealizacjE proj ektu in westyc yj ne go
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014 -2020,
Poddzialania 4.2.,,Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produkt6w rolnych,
obr6t nimi lub ich rozw6i"
zaprasza do skladania ofert
na dostawg Ttrnelu zamraLalniczego fluidyzacyjnego

.

do zakladu produkcyjn ego Zamawiaj 4cego zlokalizowanego w Gronowie G6rnym.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Tlrnel zamraLalniczy fluidyzacyjny skladaj4cy sig z:
. Tunel wlaSciwy wraz z infrastruktur4 techniczn4 skladaj4cy sig z nastgpujEcych czgSci:
o podajnik wibracyjny wysypuj4cy produkt bezpoSrednio na taSmg Tunelu w
strefie podmuchu zimnego powietrza;

.

o

taSma transportuj qca wraz
przemieszcza sig w Tunelu;

o

pulsator umozliwiaj qcy zmiang ciSniet'r, kt6ry zapobiega zbrylaniu produkt6w
mrozonych;
parowniki gwarantuj4ce optymaln4 wydajnoS6 wymiany ciepla;
uklad sterowania zapewniaj 4cy optymaln q i bezpiecznE prac7 Tunelu.

o
o

z

infrastruktur4 wentylator6w, po kt6rej produkt

lJrzqdzenie do usuwania szronu skladai4ce sig z nastgpui4cych czg6ci:
o 3 zbiorniki powietrza pol4czone w jedn4 calo56 na w6zku nad parownikami;

o
o
o
o

kolektory rozdzielaj4ce z dyszami;
rama podpieraj4ca z mechanizmem napqdzaiqcym;
szafa sterownicza:

pozostalainfrastrukturaelektryczna.

Ttrnel zamr aLalni czy fl uidy zacy iny o nastgpuj 4cych parametrach
. wydajno6(, zamralania od temp. +20"C do temp. - 18'C dla:

o
o
o
o

zielonego groszku: 6400kg/h,

brokulu 4800 kg/h,
fasoli 4800 kg/h,

fasolki szparagowej 5450 kgft,

:
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o
o

kalafiora 4450kglh,
kukurYdzY 6400 kg/h;
4500 mm;
wymiary maksymalne: dlug. x szer. x wys.: 15000 mm x 5000 mm x

.
'
.

wyposazenie w wzqdzenie do usuwania szronu;
czynnik chlodniczy: amoniak (R717)'

przedmiot zam6wienia obejmuje zakup oraz dostawg przedmiotu zamSwieniabez przylqczenia
go'
do istniej 4cej instalacj i amoniakalnej w zakladzie zamawiaj4ce

il.
Elbl4g
Miejsce wykonania zam6wienia: ul. Berylowa 8, Gronowo G6rne,82-310
2017 t'
Wymagany najp62niej s zY tetmin realizacjizam6wienia: do 30 czerwca
WYM

III. WARUN
WYKLUCZENIA

udzielenie zam6wrenia mog4 ubiega6 sig oferenci,kt6rzy:
obj gtej przedmiotem zam6wienia'
1. posiadaj 4 uprawnienia do wykonywania dzialalnosci
dysponuj4 potencjalem
2. Posiadaj4 niezbgdn4 wiedzq i do$wiadczenre ofaz
do wykonania
technicznym (l4cznie z ewentualnymi podwykonawcami) niezbqdnym
zam6wienia (r6wniez poprzez osoby podwykonawc6w)'
a
zapewniajqcei wykonanie
J. znajdujq sig w syruacji ekonomicznej i finansowej
zam6wienia.
osobami
4. Nie s4 powi4zani (osobowo lub kapitalowo) z zamawrajEcym lub
w imieniu Zamawrajqcego lub osobami
upo*uZnionymi do zaci
zynnoSci zwrqzanych z ptzygotowaniem
wykonuj4cymi w imieni
renta'
i przeprowadzeniem Pro
Na potwierdzenie powyzszego nale2y zloLyc oSwiadczenie wg wzoru stanowt4cego
Zalqcznik nr 1 do Zapytania ofertowego'

o

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

Krvteria wvboru oblisatorYine:

r
.

Gotowosc wykonania zam6wienia we wskazanym terminie'
w pkt' III zapytania
Spelnienie warunk6w udzialu w postgpowaniu ofertowym wskazanych
nr 1 do Zapytania
ofertowego, czego potwierdzeniem b{dzie przedstawienie Zal4cznika
ofertowego.

Krvteria wvboru Punktowane:
Nazwa

Lp.

Waga kryterium

1.

Cena netto

80

7o

2.

Okres gwarancji

15

Vo

3.

Czas reakcji na zgloszenie serwisowe

5Vo

Razem

100

Vo
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Do 6lutego 2017 roku, godz.16:00
Spos6b skladania I przygotowania ofert:
1. Ot'erta powinna zawietat co najmniej:

a. peln4 nazwg Oferenta, jego adres, NIP oraz dane kontaktowe,
b. opis przedmiotu zam6wienia nawiqzuj?cy do opisu oraz parametr6w
w y szcze

c.
d.
e.

2.

g6lnionych w niniej s zym

z ap

ytaniu oferto

cenE przedmiotu zam6wienia netto oraz ceng

w

ym,

przedmiotu zam6wienia brutto,

termin realizacjrprzedmiotu zam6wienia,
datg sporz4dzenia oferty i termin waznoSci oferty.
Oferta powinna byi sporz4dzona w formie papierowej i dostarczona do ZamawiaiEcego:
poczte, osobiScie lub za poSrednictwem kuriera.
nictwem
ia ofert
U

:W

3. KaLdy Oferent moie zloLy(, tylko jednq ofertg.
4. Oferta powinna by6 podpisana przez osobg upowaznion4 do reprezentowania Oferenta
az opatr zona piecz4tkE firmo w 4 Oferenta.
Oferty zlo2one po terminie nie bgdE rozpatrywane'

or

5.
6. Wraz z ofert4 naIe|y dostarczyd podpisane
Zal4cznikiem nr I do Zapytania ofertowego.

oSwiadczenie

wg wzoru

zgodnego z

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

Informacja

o wyniku postgpowania

zostanie opublikowana

na stronie internetowej

Zamawiijqcego: www.rollux.com.pl oraz zostanie wyslana do wszystkich OferentSw, kt6tzy
zlo?yli wazne oferty.

ZamawrajEcy zastrzega mozliwo6d zamknigcia postgpowania ofertowego bez dokonania
wyboru t<tOreitotw rek ze zho2onych ofert. Przyc zyn4 zamknigcia postqpowania ofertow ego bez

dokonania wyboru kt6rejkolwiek

ze

zlo2onych

ofert moile by6 np.

przel<roczenie

zaplanowan ego przez Zamawiajqcego kosztu wykonania przedmiotu zam6wienia.

VII. POSTANOWIENIAKONCOWE
L W toku badania i oceny ofefi Zarnawiaj4cy moie ilqdat od Oferent6w wyjaSniefr
doty czqcy ch tresci zlozonych ofert.

Z.

Oferent mo1e przeduptywem terminu skladania ofert zmienid lub wycofa6 swoj4 ofertg.

3. Oferty

niespelniaj4ce wymog6w, zawartych

w

zapytaniu ofertowym,

nie

bEde

rozpatrywane.

4. Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwoSci skladania ofert czgsciowych bqdL alternatywnych.
5. Zamawial1cy dopuszcza mo2liwoS6 odrzucenia ofeft, kt6rych zakres merytoryczny lub
railqco niska cena bgd4 budzily uzasadnione w4tpliwoSci.

6.

Zwybranym Oferentemzawafta zostanie umowa w formie pisemnej.
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LqcznailoSi punkt6w uzyskanychprzez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

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

-

1-

Cena netto

(Cmin / Cof) x

100 gdzie: Cmin: najniilszacena

wSr6d zlozonych ofert

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

UWAGA: W przypadku zlozenia oferty w walucie innej niz zlote, Zarnawiajqcy w celu
obliczenia punttO* dla danego kryterium przehczy ceng netto z zastosowaniem kursu
sprzeda|y danej waluty wg notowafr NBP z dnia wystawienia oferty.

Okres gwarancii (w miesi4cach)
6 = (Gof / Gmax) x 100 gdzie: Gof: okres gwarancji proponowany w danej ofercie
Gmax: najdhtLszy okres gwarancji w6r6d zlozonych ofert
G: Iiczba przyznanych dla danej oferty punkt6w za
kryterium okres gwarancji

Kryterium

2

-

Kryterium

3

-

czas reakcji nazgloszenie serwisowe (w dniach)

100 (maksymalna mozliwa wartoS6), 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 zobowi}zania, w
jakim czasie nast4pi reakcja serwisowa Iub z czasem reakcji wigkszym od 24 h'

g=

S = 0, przyznaje sig pozostalym ofertom.

UWAGA: Dla potrzeb obliczenia punkt6w dla danego kryterium (okreSlaj4cego okres
jednostce
gwarancji, czas reakcj i na zgloszenie serwisowe) w przypadku podania parametru w

fnnej ni2 wskazana przyjmuje sig, 2e I

miesi4c =

30 dni

oraz

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

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

Termin skladania ofert:
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Powy2sze zmiany mogQ wystQpid stos
korekty zakresu rzeczowego dokonan
Modernizacji Rolnictwa, maj4cej istotny
terminu rcalrzacii zam6wienia), jedynie w
zmiana tre6ci umowy powinna zosta6 ud
aneksu do zawartej umowy) pod rygorem niewa2no6ci'
8. Osob4 uprawnionq do kontaktu z Oferentami w dni robocze w godz' od 8:00 do 16:00
jest Pan Marek Ciici6ra, tel: 604-406-313, e-mail: rollux@interia'pl

Zal1czniki do Zapy tania ofertowe
Zalaczniknr I

-

go :

Oswiadczenie o spetnieniu warunk6w udzialu w postqpowaniu ofertowym'

Gronowo G6rne, 20.OI.20I7 r.
(miejscowoit, data)
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