
Zapytanie ofertowe
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Str62e 235, 33-331 Str62e

NIP: PL 7343533509
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Inwestycja bgdzie rcalizowana w ramach poddzialania ,,Wsparcie inwestycji w przetwarzanie
produkt6w rolnych, obr6t nimi lub ich rozw6j", objgtego Programem Rozwoju Obszar6w
Wiej skich na lata 20 | 4-2020.

a) Opis przedmiotu zam6wienia:

poloZonych w Obr. Ew. Str62e gm. Gryb6w wg przedmiaru w zalaczniku.

wczgSnieiszym uzgodnieniu terminu.

b) Warunki udzialu w postgpowaniu

W postgpowaniu mogq brac udzialjedynie potencjalni wykonawcy,kt6rzy w ci4gu ostatnich
pigciu lat zreahzowali, co najmniej dwa zam6wienia o podobnym zakresie jak w niniejszym
zap:ltaniu oferlowym. Oferent winien zloZyc stosowne, pisemne oSwiadczenie o spelnieniu
tego warunku.

c) Kryteria oceny ofert - wyb6r najkorrystniejszej oferty nast4pi w oparciu o
nastgpuj4ce kryteria:

I WartoSi ofertv 80%

2 Okres gwarancii r0%
a
J Termin wykonania zlecenia t0%

d) Opis sposobu przyzn w^nia punktacji:

Najmniejsza mozliwa liczba punkt6w do zdobycia dlakahdeeo z kryterium to 1, a najwigksza
to 3. Punkty sqprzyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium. Liczba zdobytych
punkt6w to suma iloczyn6w punkt6w zdobytych dla danego kryterium i wskaZnika
procentowego. O wyborze oferty decyduje najwylsza iloSi punktow za wszystkie kryteria
oceny.
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JeAeh oferenci uzyskaj4 tq sam4 hczbg punkt6w, wyzej w rankingu bqdzie ten podmiot, kt6ry
wskazal niLsz4 ceng, nastgpnie ten, kt6ry wskazal dluLszy okres gwarancji, a nastgpnie ten,
kt6ry wskazal kr otszy termin wykonania.

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia:

Ze sl<Nadania ofert wykluczone s4 podmioty powi4zane osobowo lub kapitalowo w stosunku
do zamawraj4cego. Odrzuceniu podlegaj4 oferty, kt6rych treSd nie odpowiada treSci zapytania
ofertowego Iub ztrohone po terminie skladania ofert.

0 Termin skladania ofert:

Termin skladania ofert uplywa w dniu: 12.I0.2018 r

g) Termin realizacji zam6wienia:

Ostateczny mozliwy do zaakceptowania termin realizacji zam6wienia uplywa w dniu:
31.12.2019 r.

h) Ofertg nale?y zNoity(wz

Gospodarstwo Pasieczne S4decki Bartnik Sp. z o.o. 33-331 Str6ze 235lub na jeden z adres6w
e-mail: kzyszlsikarzteletyrc_z@ba-rudl(,81wzglgdnie !_o"ksz@,barlmk,p"_l

D Osoba do kontaktu w imienia Zamawiaj4cego:

Krzysztof Kasztelewicz - telefon: 504231725; e-mail: fo7ys-zto_f,lsaS""_z!_e-l-e_-w_igZ-@,hA"ftn-tkpl

M aciej T okar z - telefon : | 8 4 I 40 57 6 ; 5 3 9292 6 00 ; e-mai I : tokar z@b artnik.pl

j) Akceptowalne formy skladania ofert:

Dopuszcza sig skladanie ofert w formie pisemnej lub elektronicznej. Wymagane jest, aby
oferta w formie elektronicznej zostalanadana ze skrzynki e-mail, zidentyfikowanej jako adres
elektroniczny fi rmowy oferenta.

k) ZloL,ona oferta powinna zawiera(, co najmniej:

o dane identyfikui4ce oferenta(nazwg i adres),

.t-



opis nawi4zuj4cy do parametr6w wyszczeg6lnionych w zap54aniu ofertowym (opis
przedmiotu zam6w renia),

wartoS6 oferty netto/brutto, wartoSi podatku VAT,
termin r ealizacji zam6wienra,

termin wazno Sci ofertv.

okres gwarancji,

oSwiadczenie o doSwiadczeniu,

kosztorys ofertowy zgodme z przedmiarem.

Oferty powinny zawierad dane identyfikuj4ce oferenta, tj. zawierat pelnqt nazwg wystawcy
oferty (np. zosta6 opatrzone preczgci4 imiennq/nagl6wkow4, zosta( sporzqdzone na papierze
firmowym, itp.), Oferty muszq r6wniez zawierac datg sporz4dzenta dokumentu oraz podpis
oferenta lub osoby nprawnionej do wystgpowania w jego mieniu. W przypadku wersji
elektronicznej za wystarczaj4ce uwaiza sig podanie imienia i nazwiska osoby wystgpuj4cej w
imieniu oferenta (sporzqdzaj4cej ofertg). Za datg sporzqdzenia dokumentu - uznaje sig datg

wyslania oferty drog4 elektroniczn4.

Przedkladane oferty mvszq odpowiadai treSci zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest,

by oferla zawierala inne dodatkowe informacje, np. warunki platnoSci, mozliwe do uzyskania
upnsty, wymagania dotyczqce konserwacji,przeglqd6w i serwisowania urzqdzenia. kosztorys
ofertowy, itp.

l) Niedopuszczalne jest skladanie ofert czgSciowych.

m) W trakcie inwestycji mogQ wyst4pi6 roboty dodatkowe, zmiany w projekcie lub
roboty zamienne niemoZliwe do wczeSniejszego przewidzenia na etapie
projektowania, co skutkowad moZe aneksem do umowy

n) Wszelkie n zwy wlasne lub ich czg5ci, a takLe nazwy handlowe material6w
budowlanych uZyte w dokumentacji budowlanej maj4 charakter wyl4cznie
pogl4dowy. Zamawiaj4cy dopuszcz^ zastosowanie produktrfw/material6w innych
o r6wnowa2nych parametrach technicznych.

o) Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo uniewaZnienia postgpowania ofertowego bez
podania przyczyny,

p) Dopuszcza sig mo2liwo56 wydlu2enia terminu realizacji umowy (roboty
budowlane) w przypadku dlugotrwale utrzymuj4cych sig niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych.
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