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URKOM-FLAMPOL Sp. z o.t

SZELlGoWo1
78-325 REDŁo

94 36 45 543; fax 36 45 40
NlP 669_050-11-76

pieczeć 7nmiaiacego

W zw iązku z rea|izacją proj ektu
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata2Dl4 - 2020,

Poddziałanie 4.2. ,,Wsparcie inweslycji w prntwarzańe produkńw rolnycĘ obrót nimi lub ich rozwój"

zaprasz,a do składania ofert
na dostawę wrazz montażem maszyny pakującej na tackach

do Zakładl Przetwórstwa D ziczy zny w S z eli gowie.

L OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Maszyna pakująca na tackach (1 szt.) wraz z oprzyrządowaniem o następującej specyfikacji
technicznej:
' . funkcje pakowania próżniowego, w osłonię gmui zgtzewania folii do czoła,tacki wraz

z obcięciem folii po obwodzie tacki
. maĘrca o zńanychwynriarach tacki
. głębokość komory w granicach do l20 mm
. szuflada wtazz matrycą wysuwana nazakończenie cyklu
. pompa próżniowa o wydajności 100 m3łr
. zasilanie eleł:tryczne 400 V
. możliwe zasilanie sprężon5zm powietrzem do l0 bar.

Przedmiotem dostawy i montżu może byó wyłączńe maszpa fabryczńe nowa.

U MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Miejsce wykonania zamówienia: Szeligowo 1,78-325 Redło

Wymagany maksymalny termin rcalizacji zamówienia: do 10 tyeodni od dnia złożenia
zamówienia

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ORAZ WARUNKI
WYKLUCZENIA 

}

O udzieleni e Zamówienia mo gą ubie gać się Oferenc i, którzy :

1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

2. Nie są powiązani (osobowo lub kapitałowo) z, Zamawiającym lub osobami
' upowżnionymi do zaciągania zobowiryań w imieniu Zamawiającego lub osobami

,,Europejski Fundusz Rolny na żecz Roał/oju obszarów Wiejskich: Europa inwestująca W obszary Wiejskie"

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamawiaiącv:
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
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"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa inwesiująca w obszary wiejskie"

wykonującymi w imieniu Zarnawiającego czynności związane z ptzygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta.

3. Zobowiążą się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w pkt. II zapytańa
ofertowego.

Na potwierdzenie powyższego należy złożyó oświadczenie wg wzoru stanowiącego
ZaNącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

tV. KRYTERIA I SPOSOB OCENY OFERT

Wybór najkorzystrriejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

krvteria wvboru obligatorvi ne :

. Spełnienie warunków udziafu w postępowaniu ofertowym wskazanych w plć. ilI
Zapytańa ofertowego, azego potwierdzeniem będzie przedstawienie Załącznika nr 1 do
Zapytania ofertowego.

krvteria wyboru punktowane:

Lp. Nazwa Waga kryterium

l cena netto 90%

2. Okres gwarancji rc%

Razem 100 Vo

Łączna ilość punktów uzyskanychprzez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

S: C x90 o/o + Gx 10 7o

gdzie:. S - suma uzyskanych punlćów
C - punkty w ramachłryterium: 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 przyz,rrarlych dla danej oferty punktów za
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
G - Iiczba przyznanyah dla danej oferty punktów zą
kryterium okres gwarancji

Warunkiem ptzyznania odpowiedniej liczby punktów w ramach poszczególnych lcryteriów
jest zaffieszczeńę w ofercie odpowiednich informacji potwierdzających spełnienie
określonych kryteriów.
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Za naikorzystniejszą zostanie uznana oferta. która uzyska najwyższą liczbę punktów oraz
spełni kryteria wyboru obligatoryjne.

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

V. MIEJSCE. TERMIN I SPOSOB SKŁADANIA OFERT

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

Termin skladania ofert:

Do 05 sierpnia 2016 roku, godz. 16 00

Sposób składania / przygotowania ofeń:
1. Oferta powinna byó spotządzona w formie papierowej i dostarczona do Zamawiającego:

pocztą, o sobiście lub za po średnictwem kuriera.
UWAGA: Wprzypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczĘv (tradycyjnej,
kurierskiej) liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.

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

zostaó opattzona pieczęcią firmową, zostać sporządzona na papierze firmowym, itp.);
oferta musi również zawierać datę spotządzenia dokumenfu oraz podpis Oferenta lub
osoby uprawnionej do występowania w jego imięniu.

5. 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 z podatkiem VAT, po uwzględnieniu ewentualnych upustów, za
realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu
ofertowym.
Uwaea! W wartości oferty nie może być ujęĘv koszt ubezpieczenia. kosź dojazdów / diet
/ noclegów osób monĘących urządzenia. koszt szkolenia" kosź dokumentacji
technicznej.

6. OfeĘ przedstawiające cenę w walutach obcych zostaną przeliczone przęz
Zamawiającego na walutę polską z zastosowaniem kursu sprzedńy danej waluty według
notowań Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia ryystawienia oferty.
W przypadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sptzedńy, do
dokonywania ptzeliczeń zastosowane zostaną średnie kursy NBP z dnia wystawienia
ofeĘ.

7. Wskazane jest, aby oferta zawięrała inne dodatkowe informacje np. warunki płatności,
czas reakcji serwisu, wymagania doĘczące konserwacji itp.

8. Wraz z ofeĘ należy dostarczyć podpisane oświadczenie wg wzoru zgodnego
zZałącznikiem nr l do Zapytania ofertowego,

9. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych bądź altematywnych /
wariantowych - oferĘ te będą odrzucanę.

10. Oferty niespełniające wymogów zawartychw zapsĄaniu ofertowym będą odrzucane.
11. Ofeńy złożone po terminie składania ofeń nie będą rozpatrywane i zostanąniezwłocznie

zwrócone oferentom.
12. Oferent może przed upĘwem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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13. Treśó ofert wiąże kazdego z oferentów przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wrazz upływem terminu składania ofert.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE / WYBÓR OFERT

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

lnformacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana La stronie internetowej
ZamawiĄącego: rvww.biurkonr,pl oraz zostanie wysłana do wszystkich oferentów.

Zamawiający zastrzega mozliwośó zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonania
wyboru którejkolwiek zę złożonych ofert orM rozpisanie ponownego postępowania
ofertowego. Przyczyną zatrknięcia postępowania ofertowego bęz dokonania wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofeń może być np. przekroczenie zaplanowanego przez
Zamawiającego kosztu wykonania przedmiotu zamówienia.

VII. POSTANOWIENIAKOŃCOWE

1) W toku badania i oceny ofert Zatrlawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
doĘ czący ch treśc i złożony ch ofert.

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

3) Zwybranym Oferentęm 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 któĘ dokonano
wyboru Oferenta wyłącznie w przypadku zgody obydwu stron umowy.
Powyższe zmiany mogą wystąpió stosownie do potrzeb w przypadku:
a) obligatoryjnej korekty zakresu rzcczowęgo dokonanej na pisemne wezwanie Agencji

Restnrkturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mającej istotny wpływ na przedmiot
udzielonego zamówienia;

b) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek sytuacji trudnej do przewidzenia
przed zaw arcięm rrmowy przez strony ;

c) zastosowania zamiennych ronviązań technicznych w trakcie realizacji zamówienia,
pod warunkiem, że będą uzasadnione warunkami technicznymi / technologicznymi
oraz nie wpłną na pogorszenie parametrów technicznych / technologicznych
przedmiotu zamówienia;

d) wykonania robót dodatkowych w ramach rcalizacji zadańa objętego zamówieniem,
jedynie po spełnieniu następujących warunków łącznie:
i) roboty dodatkowe są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia

podstawowego;
ii) wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na sk9tek sytuacji trudnej do

przew idzeńa przed zaw arciem umowy przez strony
6) Kńda zmiana treści umowy powinna zostaó udokumentowana pisemnie

w formie aneksu do zawartej umowy pod rygorem nieważności.
7) Osobą uprawnioną do kontaktrr 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.

/fu/
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ZaĄczniki ilo Zapytania ofertowego :

ZŃączniknr 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowyrrr

i*p§x,lfrl§tńr§rafrEffidłarri*Ł*JiD.
,Europejski

z^RzĄDU



n
BfroPEr*{ft§orrelłąlĘ

iA.EaE§!K§l§rł,
€a§rŃrrw,,l!|ap}l

"Europejski Fundusz Rolny na źecz Rozwoju Obszarów Wiejskiń: Europa inwestująca w obszary wiejskie'

Załączniknr 1 do Zapytania ofertowego
oŚwrłuczENlE o spEŁNIENIu WARI]NKoW UDzIAŁU

W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

OFERENT:

(nazwa i siedziba Oferenta)

biorący udziń w postępowaniu ofertowym
na dostawę wraz z montazem maszyny pakującej na tackach

doZal<ładuPrzetwórstwaDziczyznvwSzeligowie

OŚWIADCZA,że:

I. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

2. Nie jest powipany (osobowo lub kapitałowo) z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferęnta.
Pruez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym a Oferentem, polegające w szczegó|ności na:

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

- posiadaniu co najmniej 10%udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

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

- pozostawaniu z ZamawiĄącym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzió uzasadnione wąĘliwości co do bezstronności tych osób.

3. Zobowiqże się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w pkt. II Zapytania
ofertowego.

(podpis oraz pieczęć Oferenta)(miejscowość, data)
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