Makowiska, 2016-09-13
ZAPYTANIE OFERTOWE
System regałów przejezdnych dużej nośności
1. Zamawiający
2. Adres
Telefon
Adres poczty
elektronicznej
3. Opis przedmiotu zamówienia

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych MIR-KAR Halina Franczak
Makowiska, ul. Radomszczańska 82, 98-330 Pajęczno
34 311 17 42
export@mir-kar.pl
1. Przedmiotem zapytania jest zakup systemu regałów przejezdnych o dużej
nośności, samojezdnych, o pojemności
2328 miejsc paletowych,
wykonanych z materiałów nadających się do eksploatacji w
pomieszczeniach chłodniczych w temperaturze od -30 do - 10⁰C.
Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowi załączona
specyfikacja.
2. Kontakt
Osoba do kontaktu: Karol Franczak, tel. 508 160 780
3. Pozostałe informacje:
- Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją
techniczną/budowlaną dostępną w siedzibie firmy od dnia ogłoszenia
zapytania ofertowego w godzinach pracy z możliwością uzyskania kserokopii
- Zakres oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia

4. Warunki udziału w
postępowaniu

5. Opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia warunków
udziału w postępowaniu

6. Kryteria oceny ofert
7. Sposób wyceny ofert

3. Opis sposobu obliczania ceny

4. Warunki wykluczenia z
postępowania

1. O realizację zamówienia może ubiegać się podmiot posiadający wiedzę i
doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac.
2. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
W celu zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia, zamawiający może żądać oświadczeń lub dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu i spełnienie przez oferowane dostawy,
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.
Zakres dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określa
odpowiednie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane.
Cena – 100 %
Formuły związane z liczeniem punktów za określone kryteria w ofercie
Liczba punktów = 100 * (Cena minimalna z wszystkich złożonych ofert /
Cena analizowanej oferty)
Do porównania poszczególnych ofert brana będzie cena netto oferty.
Cena w walucie innej niż PLN zostanie obliczona na podstawie kursu
sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia oferty.
Dodatkowo w ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto podając
stawkę i wysokość podatku VAT oraz ewentualnie stawkę i wysokość
podatku akcyzowego.
Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
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- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
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 wykonawcy.
5. Termin wykonania
zamówienia
6. Opis sposobu przygotowania
ofert

7. Miejsce oraz termin składania
i otwarcia ofert

8. Pozostałe warunki

12 miesięcy od podpisania umowy
Oferta powinna zawierać następujące informacje:
 pełna nazwę Oferenta
 adres siedziby Oferenta
 cenę oferty (należy wyszczególnić cenę netto i brutto oferty)
 termin i warunki płatności
 termin wykonania przedmiotu oferty
 termin ważności oferty (minimum 90 dni)
 okres gwarancji - minimum 24 miesiące
 Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu
Oferta musi być opatrzona datą i podpisana przez osobę lub osoby
uprawnione do wystawiania niniejszej dokumentacji.
Oferty można składać drogą elektroniczną (e-mailem), w formie pisemnej
listownie bądź osobiście.
Ubojnia Zwierząt Rzeźnych MIR-KAR Halina Franczak, Makowiska, ul.
Radomszczańska 82, 98-330 Pajęcznolub mailowo na adres: export@mirkar.pl
termin składania ofert – od 13.09.2016 r. do 30.09.2016 do godziny 16:00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i
godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania oferty. Oferty
otrzymane po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do oferentów o
wyjaśnienie dotyczące złożonej oferty, przed wyborem Wykonawcy.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, tzn. złożona oferta
musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia. Złożenie oferty
częściowej powoduje jej wykluczenie z udziału w postępowaniu.
3. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych – złożenie oferty
wariantowej powoduje jej wykluczenie z postępowania ofertowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków
zamówienia lub unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień umowy
zawartej z wykonawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania,
jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
 zmiana uzasadniona będzie sytuacją niemożliwą do przewidzenia w
momencie wszczęcia postępowania ofertowego
 zmiana terminów realizacji, terminów płatności itp., w przypadku
wystąpienia warunków uzasadniających taka zmianę, przy czym
zmieniony termin dostawy nie może być późniejszy niż termin
zakończenia projektu określony w umowie o dofinansowania
projektu lub aneksie umowy o dofinansowanie projektu,
 w przypadku zmiany przepisów prawa unijnego i krajowego, zasad
wynikających z PROW 2014-2020 w zakresie zmian mającym
wpływ na realizację umowy,
 w przypadku zmian postanowień umowy o dofinansowanie projektu
w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
 w przypadku zmiany nie istotnych parametrów technicznych w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru.
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