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Zapytanie ofertowe
Zawracamy się z prośbą o dostarczenie oferty na zadania:
a) Wyposażenie technologiczne wydziału pakowania drobiu – rozbiór oraz
selekcjonowanie drobiu

Opis przedmiotu zamówienia
1. Zasadnicze założenia techniczne przedmiotu zamówienia podano w załączniku do
zapytania – specyfikacja techniczna
1.1 Przeznaczenie zamawianych urządzeń: rozbiór tuszek drobiowych i segregacja wagowa
tuszek
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Założenia
2.1 Do kalkulacji należy przyjąć koszty urządzeń, ich dostawy do zakładu Olikorn-Drób
Karczewscy Sp. J., oraz ich montaż i uruchomienie w zakładzie.
2.2 Zadanie opisane w niniejszym zapytaniu nie może być dzielone (nie dopuszcza się
składania ofert częściowych). Dopuszcza się do rozpatrzenia jedynie oferty obejmujące
realizację całego zadania.
2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania więcej niż jednej oferty przez jednego oferenta
lub grupę działających wspólnie oferentów. Nie dopuszcza się składania ofert
zawierających więcej niż jeden wariant realizacji zadania.
2.4 Specyfikację pożądanej dostawy zawiera załącznik do niniejszego zapytania. W
przypadku zastosowania odmiennych kompletacji dostaw, oferent powinien dołączyć
uzasadnienie takiego rozwiązania. Zastosowanie odmiennych rozwiązań nie może mieć
wpływu na zasadnicze założenia zadania oraz winno być dostosowane do
wyznaczonych zadań/funkcji sprzętu. Nie dopuszcza się ujmowania w ofertach
elementów do obsługi części ubojowej zakładu.

Zawartość oferty
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Zasadnicze elementy wymagane w ofercie
Oferta winna zawierać przynajmniej:
 Pełną nazwę i adres oferenta.
 Pełną nazwę zamawiającego
 Pełną nazwę zadania
 Łączną wartość łączną oferty netto i brutto oraz wartość podatku vat, PO
UWZGLĘDNIENIU ewentualnych upustów. W wartości oferty może być
wyodrębniony koszt transportu.
W wartości oferty nie może być ujęty koszt cła , opakowania,
ubezpieczenia , koszt szkolenia , koszt części zamiennych , koszt dojazdów,
diet, dokumentacji technicznej itp.
 Datę oferty
 Termin ważności oferty – wymagane minimum 3 miesiące
 Termin realizacji zadania (w tygodniach od podpisania kontraktu)
 Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym Oferenta lub
opatrzona pieczątką firmową oraz powinna być podpisana przez osoby
uprawnione do reprezentowania Oferenta.
 Oferta sporządzona w języku innym niż polski powinna być przetłumaczona na
język polski przez tłumacz przysięgłego
 Specyfikację oferowanych urządzeń zawierająca w szczególności dla każdego
z urządzeń:
a) nazwę urządzenia
b) nazwę producenta
c) typ/model
d) ilość
e) cena netto
f) wartość netto
 Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w niniejszym zapytaniu
(opis przedmiotu zamówienia)
 Pozostałe elementy ceny (koszty montażu, uruchomienia etc.)
 Podanie w miesiącach bezwarunkowego okresu gwarancji.
 Podanie w godzinach czasu reakcji ( przyjazdu) techników na zgłoszoną
niesprawność systemu lub urządzeń.
Warunki udziału w postępowaniu
1. Oferenci muszą spełniać niżej wymienione warunki:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zapytania oraz nie podlegać wykluczeniu z możliwości
realizacji zadania na podstawie odrębnych przepisów lub prawomocnych wyroków sądu.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć następujące dokumenty:
aktualny odpis elektroniczny z właściwego rejestru sądowego albo aktualne
elektroniczne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
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dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich),
2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w branży dostawy i montażu maszyn oraz
dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia.
3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia, w szczególności posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
4) Nie znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji
5) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.1) składa
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie
podpisanego przez oferentów oświadczenia wg wzoru załączonego do niniejszego
zapytania.

Kryteria oceny oferty i sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium
1. Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące
kryteria.
Oferent jest zobowiązany do umieszczenia w ofercie danych pozwalających na ocenę oferty
wg poniższych kryteriów:
Lp. Kryteria oceny oferty
1
Cena oferty
2
Gwarancja bezwarunkowa na przedmiot oferty
(wyrażona w miesiącach)
3
Czas przybycia serwisu na miejsce od zgłoszenia
usterki (w godzinach)
Razem

Waga kryterium
70%
20%
10%
100%

2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:
2.1. Cena oferty
cena oferty najtańszej
Cena =
cena oferty badanej

2.2.

x 100x znaczenie

70%

- max.

70

pkt.

Gwarancja bezwarunkowa na przedmiot oferty (wyrażona w miesiącach)

Okres gwarancja oferty badanej
x 100x znaczenie 20%
gwarancji najdłuższy termin gwarancji

max. 20 pkt.
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2.3.
Czas
reakcji
serwisu

Czas przybycia serwisu na miejsce od zgłoszenia usterki (w godzinach)
najkrótszy czas przybycia
czas przybycia serwisu oferty
badanej

znaczenie
10%

x 100 x

max. 10 pkt.

3. W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną ofertę takiej samej ilości punktów
wyliczonych wg ww. kryteriów, wybór nastąpi w oparciu o:
a) Kryterium I. – czas przybycia serwisu na miejsce od zgłoszenia usterki (wybór
oferty o krótszym czasie przybycia serwisu na miejsce)
b) Kryterium drugie (w przypadku takiego samego kryterium I.) - cenę – wybór
oferty tańszej
Termin składania i otwarcia ofert:
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Łominy 23a, 97-225
Ujazd w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

2.

08/02/2016

do godz.

12.00

Ofertę należy złożyć w formie papierowej, w nieprzezroczystej,
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać
następująco:
Oferta w postępowaniu:
Wyposażenie technologiczne wydziału pakowania drobiu – rozbiór oraz
selekcjonowanie drobiu
Akceptowane formy składania ofert: forma papierowa.
3.

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i

adres Oferenta.
4.

Dopuszcza się złożenie oferty w formie papierowej osobiście, za

pośrednictwem kuriera, poczty. W każdym przypadku liczy się data
wpływu do siedziby Zamawiającego.
5.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po

upływie terminu rozpatrzenia ofert.
6.
dnia

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
08/02/2016

o godz.

13.00
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Warunki i zakres wykluczenia oferenta z postępowania
W postępowaniu nie mogą brać udziału następujące podmioty:
A. Podmioty nieposiadające doświadczenia w branży dostawy maszyn/urządzeń branży
spożywczej
B. podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
C. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne oświadczenie potwierdzające
brak przesłanek do wykluczenia oferty z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik do niniejszego zapytania.
Terminy realizacji zamówienia
c) Przewidywany termin rozpoczęcia dostaw i montaży/wdrożeń ustala się na
dzień 14/02/2016 r. (jednak nie wcześniej niż po zawarciu umowy między
stronami lub złożeniu zamówienia)
d) Ostateczny, możliwy do zaakceptowania termin realizacji i uruchomienia
przedmiotu zamówienia upływa dnia 30/06/2016 r.
Zasady modyfikacji treści zapytania ofertowego oraz modyfikacji ofert
1. Zamawiający jest uprawniony do modyfikacji treści zapytania ofertowego przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie
umieszczona stosowna informacja na stronie internetowej Zamawiającego oraz
zostanie przekazana oferentom. W przypadku zmiany treści zapytania, termin
składania ofert może zostać wydłużony o ilość dni, która upłynęła od daty modyfikacji
zapytania.
Modyfikacja zapytania po terminie składania ofert nie jest możliwa.
2. Zmiana złożonej oferty przed terminem otwarcia ofert jest możliwa jedynie w drodze
wycofania oferty i ponownego złożenia poprawionej oferty przed upływem terminu
otwarcia ofert. Modyfikacja oferty po upływie terminu otwarcia ofert nie jest możliwa.

Odrzucenie oferty
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Zamawiający może odrzucić ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez
podania przyczyny oraz rozpisanie ponownego postępowania w tym samym
zakresie.
Kluczowe zapisy umowy o realizację zadania
1. Zatwierdzona oferta stanowi załącznik do umowy z Wykonawcą
2. Dopuszcza się zastosowanie zamiennych rozwiązań technicznych w trakcie realizacji
zadania, pod warunkiem, że będą uzasadnione warunkami technicznymi i
technologicznymi oraz nie wpłyną na pogorszenie parametrów technicznych i
technologicznych. Zastosowanie zamiennych rozwiązań technicznych w realizacji
zadania wymaga zgody obydwu stron umowy wyrażonej na piśmie.
Zastosowanie zamiennych rozwiązań technicznych nie stanowi zmiany umowy.
3. Dopuszcza się wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji zadania objętego
zamówieniem, jedynie po spełnieniu następujących warunków łącznie:
a) Roboty dodatkowe są niezbędne dla prawidłowego wykonania podstawowego
zadania
b) Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
do przewidzenia przed zawarciem umowy przez strony.
c) Akceptacji pisemnej wykonania robót dodatkowych przed ich wykonaniem, przez
obie strony.

Podpis osoby reprezentującej
Zamawiającego

Marta Monika Karczewska
Wspólnik upoważniony do samodzielnej
reprezentacji Spółki
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Załącznik do zapytania ofertowego
OŚWIADCZENIE OFERENTA
Oświadczam/y, że:





Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostawy i montażu
maszyn oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia.
Znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia, w szczególności posiadamy ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej,
nie znajduje/my się w stanie upadłości lub likwidacji

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania, w szczególności
brak powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, przez co rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

data…………..,
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta …………….
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Specyfikacja techniczna do zapytania ofertowego
/załącznik do zapytania ofertowego/
ZADANIE:
1. Wyposażenie technologiczne wydziału pakowania drobiu – rozbiór oraz
selekcjonowanie drobiu
Wymagana wydajność całej linii złożonej z poniższych urządzeń - min. 6000 szt.
tuszek/godzinę
a) Segregator wagowy dla tuszek drobiowych
 Transporter podwieszany 40 mb z wózkami zakręconymi na 8''
 Detektor klas drobiu
 Most ważący
 strzemiona minimum 200 szt.
 zrzuty pneumatyczne minimum 16 szt.
 system resetowania partii
 komputer ważący – sterujący wyposażony w system oraz specjalne
oprogramowanie
 szuflady do odbioru tuszek
 napęd linii
 napinacz linii
 łuki 90 stopni 485mm z kołami zębatymi
 barierka ochronna
 stół do odbioru tuszek
 bieżnie proste
 konstrukcja nośna wagi wykonana z stali przynajmniej ocynkowanej
b) Przenośnik rolkowy napędzany
◦ rolki nierdzewne napędzane za pomocą łańcucha oraz systemu kół
zębatych, transportują pojemniki e2 z mięsem do miejsca odbioru
c) Myjka pojemników
 sito obrotowe
 pompa o mocy min. 7 kW
 wymiennik ciepła
 regulacja czasu przejścia pojemnika przez myjkę
d)Urządzenie do dzielenia półautomatycznego/automatycznego tuszek
◦ przenośnik taśmowy do odbioru elementów
◦ długość robocza 2 x 6mb
◦ stożki rozbiorowe wykonane z tworzywa sztucznego
◦ regulowana prędkość stożków rozbiorowych
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Urządzenia wraz z podłączeniami elektrycznymi, pneumatycznymi,
hydraulicznymi do istniejących instalacji zakładu – jeśli konieczne do
uruchomienia linii.
Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień
Marta Monika Karczewska
Tel 506 457 880
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