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ZłpyrłNIE oFERTowE

zamawiaiacv:
BruRKOM - FLAMPOL Sp. z o.o.
Szeligowo 1

78-325 Redło
Tel: (94) 3645 543,(94)3645343
Fax: (94) 36 45 409

W związku z rca|izacją proj ektu
pt. ,,Poprawa efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez usprawnienie cyklu

produkcyj ne go w zakJadzie"
realizowanęgo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nalataz}I4 - 2020,

Poddziałania4.2. ,,Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
tozvvój"

zapra§za do składania ofeń
na dostawę agregatu prądotwórczego

do ZaŁJadu Przetwórstwa Dziczyzny w Szeligowie.

L OPIS PMEDMIOTU ZAMOWIENIA

Agregat prądotwórczy o następuj ącej specyfi kacji technicznej :

. Moc znamionowa agregatu 130 kVA (+I0%) / 100+120 kW

. Napięcie znamionowe230l400Y,

. Częstotliwość - 50 Hz

. Rodzaj paliwa - ON-DIESEL,

. Obudowa zabezpieczająca przed dostępem osób postronnych do wnętrza zespołu
prądotwórczego, wlewu zbiornika,

. Pojemnośó zbiornika do pracy na co najmniej l0 h,

. Prądnicasynchroniczna,

. Przyczepa 2 - osiowa,Ęp agregatu:przewoźny.

Przedmiot zamówienia obejmuje zal<lłp, dostawę oraz rozrlch agregafu wraz z przyłączeniem
do instalacj i e lektryczn ej .w zakładzie Zamawiaj ąc e go .

IL MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Miejsce wykonania zamówienia: Szeligowo I,78-325 Redło

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: @

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ORAZ WARI_INKI
WYKLUCZENIA

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegaó się Oferenci,którzy:
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1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym (Łącznie z ewenfualnymi podwykonawcami) niezbędnym do wykonania
zamówieni a (również poprzez o soby podwykonawców).

3,Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. .S.,*i''J ro,.',1 .,,''' , , ...i: ;:,l ,,

4. Nie są powiązani (osobowo lub kapitałowo) z ZamavłiającYń',, lub osobaini 

"'
.rpo*ułrrionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiń,ąip§o lub osobami ' '

wykonującymi w imieniu ZamawiĄącego czynności zwiążdńa ź prżygotowaniorn:i.. ;,,'.,

przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta. '

Na potrwierdzenie powyższego należy złożyć oświadczenie wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

IV. KRYTERIA I SPOSOB OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

krvteria wvboru obligatorvine:
. Gotowośó wykonania zamówienia we wskazanym terminie
. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ofertowym wskazanych w pkt. III

Zapytańa ofertowego, czego potwierdzeniem będzie przedstawienie Załącznika nr 1 do
Zapytania ofertowego.

krvteria wvboru nunktowane:

1,3i

Lp. Nazwa Waga kryterium

1 cena netto 90 o/o

2. Okres gwarancji rc%

Razem 100 oń

Łączna ilość punktów uzyskanychprzez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

S:Cx90oń+Gx107o
gdzie: S - sumauzyskanychpunktów

C - punkty w ramach Ęńeńum: cena netto
G - punkty w ramach kryterium: okres gwarancji

Kryteriuml-Cenanetto
6: (Cmin l Cof) x 100 gdzie: Cmin- najniższa cena wśród złożonychofert

Cof - cena proponowana w danej ofercie
C - Iiczba przyzrLanych dla danej oferty punktów zzi.
kryterium cena netto

Kryterium 2 - Okres gwarancji

G: (Gof / Gmax) x 100 gdzie Gof- okres gwarancji proponowany w danej ofercie
Gmax - najdłuższy okres gwarancji wśród złożonych
ofert 'rfu
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G - Iicńa ptzyznanych dla danej oferty punktów za
kryterium okres gwarancji

Warunkiem przyznania odpowiedniej liczby, punktów w ramach poszczególnych kryteriów
jest zatnieszczeńe w ofercie odpowiednich informacji potwierdzających spełnienie
określonych Ęrteriów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta. która uz}zska najw}rzszą ilość punktów oraz
spełni Ęvteńa wyboru obligatoryjne.

V. MIEJSCE. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Miejsce składania ofeń:
Siedziba Zamawiającego: Szeligowo 1, 78-325 Redło

Termin składania ofeń:
Do 5 lutego 2016 roku, godz. 16 00

Sposób składania / prrygotowania ofert:

1. Oferta powinna byó spotządzona w formie papierowej i dostarczona do Zamawiającego:
poczĄ, o sobi ście lub za po średnictwem kuriera.
(rWAGA: Wprzypadku wysyłania ofertv za pośrednictwem poczĘv (tradycyjnej.
kurierskiej) liczy się data dostarczenia przesyłki do siędziby Zamawiająceqo.

2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3: Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upowBżnioną do

reprezentowania Oferenta.
4. Oferta musi zawieraó: cenę ofertową brutto oraz cenę netto, za realizację przedmiotu

zamówieniazgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
5. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową Oferenta, posiadaó datę sporządzenia,

zawieruć adres lub siedzibę Oferenta, numef telefonu, adres e-mail, numer NIP oraz
REGoN.

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Wraz z ofertą należy dostarczyć podpisane oświadczenie wg wzoru zgodnego z

Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE / WYBÓR OFERT

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego (wybór Oferenta) nastąpi po rozpatrzeniu
złożonych ofert w terminie do 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Informacja o wyriku 'postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego: www.biurkom,pl oruz zostańe wysłana do wszys&ich oferentów, któtzy
złożyliwńne oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonania,_
wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Przyczyną zamh,rtięcia postępowania ofertowego
bez dokonania wyboru któĘkolwiek ze złożonych ofert może być np. przekroczęnie
zaplanowan ego pruez Zamawiającego kosztu,wykonania przedmiotu zamówienia.
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VIL POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
doĘczących treści złożonych ofert.

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. Oferty niespełniające wymogów, zawartych w zapytanil ofertowym, nie będą

rozpatrywane.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądż

alternatywnych.
5. Zamavłiający dopuszcza możliwośó odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub

rńąco niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.
6. Zwybranrym Oferentem zawarta zostanie umowa w formie pisemnej.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień zawańej umowy z

wybranym Oferentem w stosunku do tręści ofeĄ, na podstawie której dokonano wyboru
Oferenta. Powyższe zmiany mogą wysĘpić stosownie do potrzeb (m.in. w przypadku
obligatoryjnej korekty zakresu rzęczowego dokonanej na pisemne wezwanie Agencji
Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa, mającej istotny !\"ływ na przedmiot
udzielonego zamówienia; zmiany terminu rcalizacji zamówienia), jedynie w przypadku
zgody obydwu stron umowy. Kńda zmiana treści umowy powinna zostaó
udokumentowana w formie pisemnej (w formie aneksu do zawartej umowy) pod rygorem
niewazności.

8. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 jest

, Pan Józef Nowaczyk,tel.604-10I-371, adres e-mail: jozef.nowaczyk@biurkom.pl.

Załączniki do Zapy tania ofertowego :

Zńączniknr 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym
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