
#ńlrunfffi9;.,.,i]]J::
EURoPEJsKl FUNDU§Z RoLl{Y

M RZECZ ROZWOJU
oBSZARóW WlHsKlcH

"Europejski Fundusz Rolny na zecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

ZłpyrłNIE oFERTowE
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zamawiaiacvz
BIURKOM - FLAMPOL Sp. z o.o.
Szeligowo 1

78-325 Redło
Tel: (94) 36 45 543, (94) 36 45 343
Fax: (94) 36 45 409

W zw iryku z r ealtzacją proj ektu
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nalataz}l4 - 2020,

Poddziałani a 4.2. ,]Wqmcie inwesĘcj iw pruetrvaruanie produktów rolnycĘ obńt nimi lub ich rozwój"
zaprasza do składania ofert

na dostawę i montaz regałów magazynowych wysokiego składowania
(systemów regałowych wjezdnych)

do Zak<ładu Przetwórstw a D ziczyzny w S zel i gowi e.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Regały magazpowe wysokiego składowania (w obiekcie mroźń wolnostojącej- rysunek-
wariant 2 zńączonv) o następującej specyfikacji technicznej:. typ: wjezdne

. wykonane ze stali

. regały przeznaczone do składowania mrożonek w temperaturzę ca. -20"C
' regńy 3-poziomowe na min. 550 Europalet o wymiarach 1200 x 800 mm i wysokości

1800 mm
. wysokość regałów:6200 - 6500 mm. dopuszczalny ciężar jednej jednostki paletowej: max. 750 kg. zabezpięczęnia ochronne przeduderzeniem wózkawidłowego

Miejsce wykonania zamówienia: Szeligowo I,78-325 Redło

Wymagany maksymalny termin realizacjizamówienia: do 15 sierpnia 2016 r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ORAZ WARUNKI
WYKLUCZENIA

OudzielenieZamówieniamogąubiegać się Oferenci,którzy: ;-

1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnialącej wykonarrie
zamówienia.

2. Nie są powiąani (osobowo lub kapitałowo) z.
upowaznionymi do zaciągaria zobowiag,ń w imieniu
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta.

il.

Zamawiającym lub osobami
Zamawiającego lub osobami
związane z przygotowaniem

,b



#Ńn*#ffil;.,";]],jJ}

v.

EURoPEJst( FuNpu§z RoLNY
M RZECZ ROZWOJU

oB§ż}RówWĘlsKlćH

,,EuroPejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwo|u Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie',

3. OŚwiadczą gotowośó wykonania zamówienia w terminie wskazanyln w pkt. II zapytania
ofertowego.

Na Potwierdzenie powyższego należy złożyć oświadczenie wg wzoru stanowiącego
Zalączniknr 1 do Zapytania ofertowego.

wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

krweria wyboru obliqatoryine :

' spełnienie warunków udziału w postępowaniu ofertowyrrr wskazanych w
ZapsĄania ofertowego, częgo potwierdzeniem będzie przedstawi eńe ZaNącznika
Zapytania ofertowego.

krvteria wyboru punktowane:

Łączna iloŚć punktów uzyskanychprzez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

S : C x70 oń* D x 20 %* Gx 10 oń

gdzie: S - suma uzyskanych punktów
C - punkty w ramach kryterium: cena netto
D - punkty w ramach kryterium: doświadczenie
G - punkty w ramach kryterium: okres gwarancji

Kryteriuml-Cenanetto
C: (Cmin l Cof) x 100 gdzie: Cmin - najniższa cena wśród złożonych ofert

Cof- cena proponowana w danej ofercie
C - liczba przyznanych dla danej oferty punktów za
kryterium cena netto

Dof - wykaz zręalizowanych w latach2}t3-20t5 dostaw
(wra, z montńem) regałów magźLzynowych wysokiego
składowania na min. 500 Europalet (dla pojedynczej
dostawy)
Dmax - największa wśród złożonych ofert liczba
zrealizowartych w latach 2013-2015, dostaw (wraz
z montńem) regałów magazynowych wysokiego
składowania na min. 500 Europalet (dla pojedynczej
dostawy)

pkt. III
nrldo

Kryterium 2 - Doświadczenie

P: (Dof / Dmax) x 100 gdzie:

Lp. Nazwa Waga kryterium

1 cena netto 70%

2. Doświadczenie 20%

3. Okres gwarancji I0%

Razem I00 Yo
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D - Iiczba przynanych dla danej oferty punktów za
kryterium do świadczenie

Kryterium 3 - Okres gwarancji

6 = (Gof / Gmax) x 100 gdzie: Gof - okres gwarancji proponowany w danej ofercie
Gmax - najdłuższy okres gwarancji wśród ńożonych
ofert

. G - liczba przyznanych dla danej oferty punktów za
kryterium okres gwarancj i

Warunkiem przyznaria odpowiedniej liczby punktów w ramach poszczegóInych kryteriów
jest zamieszczęnię w ofercie odpowiednich informacji potwierdzających spełnienie
określonych kryteriów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta. która uzyska najw}rższą ilość punktów oraz
spełni Ęweria wyboru obligatoryjne.

W przypadku, gdy Oferenci uzyskają tę samą liczbę puŃtów (obliczoną jako sumę punktów
wszystkich kryteriów), wwej w rankingu będzie Oferent, który wskazał niższą cenę.

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

Termin skladania ofert:
Do 22 czerwca20l6 roku, godz. 1600

Sposób składania l przygotowania ofert:
l. Oferta powinna byó sporządzona w formie papierowej i dostarczona do Zamawiającego:

pocztą, osobiście Iń zapo3rednictwem kuriera.
UWAGA: W prz}padku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty (tradycyjnej.
kurierskiej) liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.

2. Kńdy Oferent możę złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Oferta musi zawieraó dane identyfikujące Oferenta tj. pełną nazwę wystawcy oferty (np.

zostać opatrzona pieczęcią imienną / nagłówkową, zostać spo,rządzona na papierŹe
firmowym, iĘ.); oferta musi również zawierać datę sporządzenia dokumęnta oraz podpis
Oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

5. Oferta musi zawierac opis nawiąĄącv do parametrów wyszczególnionych w zapytariu
ofertowyrn (opis przedmiotu zamówienia) oraz co najmniej cenę ofertową netto i / lub
cenę ofertową brutto oraz podatek VAT za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z warunkami określonymiw zapytantu ofertowyrn ,_

6. Wskazane jest by oferta zawierała inne dodatkowe informacje np. warunki płatności,
moźliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji itp.

7. Oferty przedstawiające cenę w walutach obcych, innych niż złote, zostaną przeliczone
przez Zamawlającego na walutę polską z zastosowaniem kursu sprzedńy danej waluty
według notowń Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia wystawienia oferty.
W prąpadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedńy, do,b
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dokonywania przeliczeń zastosowane zostaną średnie kursy NBP z dnia wystawienia
oferty.
Oferty złożonę po terminie nie będą rozpatrywane.
Wraz z ofertą naIeży dostarczyć podpisane oświadczenie wg wzoru zgodnego

, zZalącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego.
10. Treść ofert wiąźe kżdego z oferentów przez okres 30 dni. Bieg termiurozpoczyna się

wraz z upływem terminu składania ofert.

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

Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego: www.biurkom.pl orazzostanie wysłana do wszystkich oferentow.

Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonania
wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Przyczyną zani<nięcia postępowania ofertowego
bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert może być np. przel<roczenie
zaplanow anę go pr zęz Zamawiaj ącego ko sztu wykonani a prz edmi otu zamówi eni a.

VII. POSTANOWIENIAKOŃCOWE

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moze żądać od Oferentów wyjaśnień
doty czących treś ci złożony ch ofert.

2. Oferent możeprzedupływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. Oferty niespełniające w5rmogów zawartych w zapytanil ofertowym nie będą

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

alternatywnych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferĘ których zakres merytoryczny lub

rńąco niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.
Zwybranym Oferentem zawarta zostanie rrmowa w formie pisemnej.
Zamawialący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień zawartej umowy
z wybran)rm Oferentern w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Oferenta. Powyższe zrriany mogą wystąpić stosownie do potrzeb (m.in.
w przypadku obligatoryjnej korekty zakresu rzeczowego dokonanej na pisemne wezwanie
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mającej istotny wpływ na przedmiot
udzielonego zamówienia; zmiany terminu realizacji zamówienia), jedynie w przypadku
zgody obydwu stron umowy. Kńda zrniana treści umowy powinna zostaó
udokumentowana w formie pisemnej(w formie aneksu do zawartej umowy) pod rygorem
niewżności.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 jeŚt
Pan Józef Nowaczsk, tel. 604-10I-37l, adres e-mail: jozef.nowaczyk@biurkom.p1.

6.

7.

8.

BIURKOM-FLAMPOL Sp. z o.o. @odpissZELlGoWo1
78-325 REDŁo

tel. 94 36 45 543; fax 36 45 409
NlP 669-050-11-76
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Za|ącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
OŚWIłPCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKOW IJDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

OFERENT:

(naała i siedzibą Ęerenta)

biorący udziń w postępowaniu ofertowynr
na dostawę i montż regałów wysokiego składowania

do ZaHadu PrzetwórstwaDziczyzny w Szeligowie

oŚwnucZA,że:
I. ZnajilĄe się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

2. Nie jest powiąany (osobowo lub kapitałowo) z Zamawiającym lub osobami
upowżnionyni do zaciągańa zobowiązń w imieniu Zamavłiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związat7ę z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta.
Przęz powiązaria kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym a Oferentem, polegającew szczególności na:

- uczestniczęńttw spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej l0%ludzińów lub akcji;

- pełnieniu funkcji człorka organu nńzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

- pozostawaniu w zwirykll małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej;

- pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawn)im lub faktycznym, że możę
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

3. Jest gotowy wykonać zamówienie w terminie wskazanym w pkt. II Zapylania
ofertowego.

(miejscowość, data) (podpis oraz pieczęć Oferenta)


