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"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roai/oju obszańw Wiejskich: Europa inwestująca W obszary Wiejskie"

Złpyu^xIE oFERTowE

Bl

tel.

RKOM-FLAMPOL §p. z o.o.
SZELlGoWo1

78-325 REDŁo
36 45 543: fax 36 45 409
NlP 669_050-11-76

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 rea|izacją projektu
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na|ataz}I4 -2020,

Poddziałanie 4.2. ,,Wspancie inwes$cji w przetwarzańe produków rolnycĘ obrót nimi lub ich rozw,ój"

zaprasza do składania ofert
na dostawę wrazz montażem urządzeniaważąco _ etykietującego

do ZaMadu P rzetwó rstw a Dziczy zny w S zeli gowie.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie wńąco - etykiefujące (l szt.) o następującej specyfikacji technicznej:

, . elementy składowe urządzenia: trójzakresowa szalka wńąca z pŁylą zę stali
szlachetnej, drukarka eĘkiet samoprzylepnychna papierze termoczułym,arządzenia
sterujące z ekranem dotykowym

. zakres wńęnia:100 g - 60 kg

. minimalne rozmiary szalki: 540 x 430 mm

. wymogi co do rozmiarów etykiet: min.37 x 25 mm, max. 480 x 110 mm

. zestaw przystosowany do współpracy z siecią komputerową, w)lposazony w port RS
. 232,złącza: USB, Ethernet, LPT

. urządzenie dostosowane do pracy w warunkach niskich temperatur do -10oC oraz
wysokiej wilgotności powietrza w granicach do 90Yo

. terminal sterujący: kolorowy do§kowy ekran ciekłokrystaliczny.

Przedmiotem dostawy i montażu może być v,ryłączńeurządzenie fabryczńe nowe.

il. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Miejsce wykonania zamóWienia: Szeligowo t,78-325 Redło

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: do 5 tveodni od dnia złożenia
zamówienia

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ORAZ WARLINKI
WYKLUCZENIA

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci,którzy:
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia. 'M
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2. Nie są powiązani (osobowo lub kapitałowo) z Zamawiającym lub osobami
upowa:żnionymi do zaciągania zobowiryań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferęnta.

3.' Zobowiązą się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w pkt. |I zapytańa
ofertowego.

Na potwierdzenie powy_ższego na|eży złożyć oświadczenie wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

tV. KRYTERIA I SPOSOB OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteńa:

krvteria wyboru obligatoryine:
. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ofertowym wskazanych w pkt. III

Zapytania ofertowego, czego potwierdzeniem będzie przedstawienie Zalącznika nr 1 do
Zapytania ofertowego.

kryteria wyboru punktowane:

Lp. Nazwa Waga kryterium

l cena netto 90 o/n

,2. Okres gwarancji l0%

Razem l00 oń

Łączna ilość punktów uzyskanychprzez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru: ,

:Cx90oń+Gx107o

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

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

Cof - cena proponowana w danej ofercie
C - liczba ptzvnarLych dla danej oferty punktów za
krrerium cena netto

Kryterium 2 - Okres gwarancji

6: (Gof / Gmax) x 100 gdzie Gof- okres gwarancji proponowany w danej ofercie
Gmax - najdłuższy okres gwarancji wśród złożonych*
ofert
G - liczba przyznanych dla danej oferty punktów za
kryterium okres gwarancj i

Warunkiem przyznania odpowiedniej liczby punktów w r'amach poszczególnych kryteriów
jest zarflięszczeńe w ofercie odpowiednich informacji potwierdzających spełnienie
określonych kryteriów.

2Ah/ż(V
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Za naikorzystniejszą zostanie uznana oferta. która uz}zska najwyższą liczbę punktów oraz
spełni krvteria wyboru obligatorvine.

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

V. MIEJSCE. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego: Szeligowo 1, 78-325 Redło

Termin składania ofert:

Do 05 sierpnia 2016 roku, godz. 16 00

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

pocztą, o sob iśc ie hlb za po średnictwem kuriera.
UWAGA: Wprzypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty (Jradycyjnej.
kurierskiej) liczy sie data dostarczenia przesyłki do siedzibv Zamawiającego.
Kńdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Oferta musi zawierać dane identyfikujące Oferenta tj. pełną nazwę wystawcy ofeńy (np.
zostać opatrzona pieczęcią firmową, zostaó sporządzona na papierze firmowym, itp.);
oferta musi również zawierać datę spotządzenia dokumentu oraz podpis Oferenta lub
osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Oferta musi zawierać opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu
ofertowym (opis przedmiotu zamówienia) oraz co najmniej cenę ofertową netto i / lub
cenę ofertową brutto wraz zpodatkiem VAT, po uwzględnieniu ewentualnych upustów, za
realizację przedmiotu zamówięnia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu
ofertowym.
Uwaga! W wartości oferty nie może byó ujętv koszt ubezpieczenia. koszt dojazdów / diet
/ noclegów osób monĘących urządzenia. koszt szkolenia. koszt dokumentacji
technicznej.

6. Oferty przedstawiające cenę w walutach obeych zostaną przeliczone ptzez
Zamawiającego na walutę polską z zastosowaniem kursu sprzedńy danej waluty według
notowań Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia wystawienia oferty.
W przypadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedńy, do
dokonywania przeliczeń zastosowane zostaną średnie kursy NBP z dnia wystawienia
oferty.
Wskazane jest, aby oferta zaulierńa inne dodatkowe informacje np. warunki płatności,
czas reakcji serwisu, wymagania dotyczące konserwacji itp.
Wraz z ofeĘ należy dostarczyó podpisane oświadczenię wg wzoru zgodnego
zZałącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego.

9. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych bądź a|tema§łvnych /
wariantowych - ofeĘ te będą odrzucane.

10. Oferty niespełniające wymogów zawartychw zapytaniu ofertowym bę,dą odrzucane.
1 1. OfeĄ złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatryvvane i zostńą nięzllvłocznie

zwrócone oferentom.
12. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofaó swoją o

7.

8.

fertę.

W
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13. Treść ofeń wiąże kazdego z oferentów przez okles 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wtaz z upływem terminu składania ofert.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE / WYBOR OFERT

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

Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego: rvww,biurkom.trli oraz zostańe wysłana do wszystkich oferentów.

Zamawiający zastrzega możliwość zamk.nięcia postępowania ofertowego bez dokonania
wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert oraz rozpisanie ponownego postępowania
ofertowego. Przyczyną zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonania wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert może byó np. przekroczenie zaplanowanego przez
Zamawiającego kosztu wykonania przedmiotu zamówienia.

VIL POSTANOWIENIAKOŃCOWE

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
doĘ czący ch tre ści złożony ch ofert.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub
rńąco niska cena będą budziĘ uzasadnione wątpliwości.

3) Zwybranym Oferentem zawarta zostanie umowa w formie pisemnej.
'4) Wybrana oferta stanowió będzie zŃącznik do umowy.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień zawartej umowy

z wybranym Oferentem w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Oferenta wyłącznie w przypadku zgody obydwu stron umowy.
Powyższe zmiany mogą wystąpió stosownie do potrzeb w prąpadku:
a) obligatoryjnej korekty zakresu rzęczowego dokonanej na pisemne wezwanie Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, maj.ącej istotny wpływ na przedmiot
udzie l one go zamówienia;

b) zmiany terminu rea|izacji zamówienia na skutek sytuacji trudnej do przewidzenia
przed zaw arciem umowy ptzez stroty ;

c) zastosowania zamiennych rozwiązań technicznych w trakcie realizacji zamówienia,
pod warunkiem, żę będą uzasadnione warunkami technicznyrrri / technologicznymi
otaz nie wpłyną na pogorszenie parametrów techniczrrych / technologicznych
przedmiofu zamówienia;

d) wykonania robót dodatkowych w ramach realizacji zadańa objętego zamówieniem,
jedynie po spełnieniu następujących warunków łącznie
D roboĘ dodatkowe są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia

podstawowego;
ii) wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji trudnej

przewidzenia przed zawarciem rrmowy przez strony.
6) Kńda zmiana treści umowy powinna zostaó udokumentowana

w formie aneksu do zawartej umowy pgd rygorem niewżności.
7) Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami w dni robocze w godz. od 8,00 do 16.00 jest

Pan Józef Nowaczyk, tel. 604-101-371, adres e-mail: józef.nowaczyk@biurkom.p1.

do

pisemnie

^r
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ZaĘczniki do Zapyania ofertowego:
Zńącniknr 1 - Oświadczenie o spehrieniu waruŃów udziału w posĘpowaniu ofertowym

i

i
b:
;,:
l]]

|,

t

Ę,F,ł.

i
i
L_]

F.

t
t
1

v
Ł
a

t.
Eb;:,B}
&a:.

lłuł'łr"m. łr. łA.o/ Loła( ""r""""",|;;;;,,;;;""""''""'
0 @iejsa

"I

]



E
BffiPąnffiE§or§* BoŁl{f

łA&&Ęt§§8F§oi,
oaeańÓłr*t§noGF

,Europejski Fundusz Rolny na źecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie'

Załączniknr 1 do Zapytania ofertowego
oŚwnnCzENIE o spEŁNIENIu wARtIN[Kow UDzIAŁU

W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

OFERENT:

(nazwa i siedzibą Oferenta)

biorący udział w postępowaniu ofertow5rm

na dostawę wraz z montazem urządzenia wńąco - etykietującego

do ZahJadu Przetwórstw a D zic zy zny w Sz e l i gowi e

OŚWIADCZA, żez

1. Znajduje się w sluacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

2. Nie jest powiązany (osobowo lub kapitałowo) z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami

'wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanę z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta.

Przez powiryania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej l0ońudziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji człotka organu nadzorczego lub zaruądzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

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

- pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

3. Zobowiąże się wykoiać zamówienie w terminie wskazanym w pkt. II Zap5Ąana
ofertowego.

(miejscowość, data) (podpis oraz pieczęć Oferenta)


