Złotów, dnia 2.12.2016r.
Miejscowość, data

Złotowska Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna
ul. Za Dworcem 2A
77-400 Złotów
Dane identyfikacyjne zamawiającego

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Nazwa i adres oferenta

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Zakup magazynów wraz z urządzeniami transportowymi w projekcie pn. „Poprawa konkurencyjności
Złotowskiej Spółdzielni Handlowo - Produkcyjnej na rynku producentów paszy przemysłowej dla
zwierząt poprzez modernizację i unowocześnienie procesu magazynowania surowców, zakup
instalacji OZE oraz automatyzację produkcji”.
a) Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
„Baza magazynowa do przechowywania zbóż”.
Szczegółowy zakres urządzeń przewidzianych do zakupu, wchodzących w skład bazy magazynowej
do przechowywania zbóż, został sprecyzowany w projekcie technologicznym, który stanowi
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – papierowa wersja do wglądu w siedzibie firmy.
b) Warunki udziału w postępowaniu
Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający następujące warunki:







prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia;
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem
ludzkim i technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia;
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia;
nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości;
nie są powiązani kapitałowo lub osobowo w Zamawiającym tj. Złotowską Spółdzielnią
Handlowo – Produkcyjną (definicja znajduje się w podpunkcie e)

c) Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria
1. Cena netto
60%
2. Okres gwarancji (liczony w miesiącach)
20%
3. Czas reakcji serwisu
20%

d) Opis sposobu przyznawania punktacji
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 60% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 60 pkt.) wyliczona według wzoru:
najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert
--------------------------------------------------------------- x 60
cena netto wskazana w badanej ofercie
Brane pod uwagę będę wartości netto (bez podatku VAT) wyrażona w PLN.
W przypadku uzyskania oferty w walutach obcych wskazana wartość zamówienia zostanie
przeliczona na PLN w oparciu o kurs sprzedaży danej waluty wg notować NBP z dnia wystawienia
waluty. W przypadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do dokonywania
przeliczeń zastosowany zostanie kurs średni NBP z dnia wystawienia oferty.
Okres gwarancji (liczony w miesiącach): 20% - wartość punktowa kryterium „okres gwarancji” (max
20 pkt.) wyliczona według wzoru:
Okres gwarancji (w miesiącach) wskazany w badanej ofercie
--------------------------------------------------------------------------------- x20
Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert
Zaleca się podanie jednego okresu gwarancji dla zamówienia. Jeżeli Wykonawca udzieli różnych
okresów gwarancji, np. na różne urządzenia, Zamawiający przyjmie do oceny najkrótszy z podanych
okres gwarancji.
Czas reakcji serwisu (rozumiane jako maksymalny czas reakcji serwisu liczony od momentu
zgłoszenia w godzinach): 20% - wartość punkowa kryterium „czas reakcji serwisu” (max 20 pkt.)
wyliczona według wzoru:
najkrótszy czas reakcji serwisu wśród otrzymanych ofert
--------------------------------------------------------------------------- x 20
Czas reakcji serwisu w badanej ofercie

Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy
zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów, stanowiących sumę punktów
uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny oferty (cena netto, okres gwarancji, czas
reakcji serwisu).
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają jednakową liczbę punktów, wówczas decydującym
kryterium w wyborze będzie ranking punktów uzyskanych za cenę.
e) Informacja na temat zakresu wykluczenia
Wykluczeniu będą podlegać Oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
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:






f)

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 związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej,
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Termin składania ofert1
Termin składania ofert upływa w dniu

dzień
9

miesiąc
grudzień

rok
2016

g) Termin realizacji zamówienia
Ostateczny możliwy do zaakceptowania
termin realizacji zamówienia upływa w
dniu

dzień

miesiąc

rok

31

październik

2017

h) Ofertę należy złożyć w:
Złotowska Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna
ul. Za Dworcem 2A
77-400 Złotów
e-mail: biuro@zlotowska.pl
faks: 67 263 32 72
i) Akceptowalne formy składania ofert:
Oferty mogą być przesłane drogą elektroniczną (e-mail), faksem, listem, pocztą kurierską, złożone
osobiście w siedzibie
j)

1

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
 dane identyfikacyjne oferenta tj. zawierać pełną nazwę i adres wystawcy oferty (np.
zostać opatrzona pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzona na papierze
firmowym)
 Datę sporządzenia oferty
 Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis
przedmiotu zamówienia),
 Wartość oferty netto, brutto, VAT (cena netto stanowi kryterium wyboru)
 Okres gwarancji w miesiącach (stanowi kryterium wyboru)
 Czas reakcji serwisu rozumiany jako maksymalny czas reakcji serwisu liczony od
momentu zgłoszenia w godzinach (stanowi kryterium wyboru)
 Termin realizacji zamówienia

za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Spółki




Termin ważności oferty
Podpis oferenta lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu wraz z
pieczęcią firmową.
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta może zawierać inne
dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, kosztorys ofertowy itp.
k) Dopuszczalne/niedopuszczalne2 jest składanie ofert częściowych.
l) Warunki zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w okolicznościach określonych
poniżej:





zmiana terminu umowy – w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji
umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia i
niezależnych od niego np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in.
klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania wojskowe. Ciężar udowodnienia
wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy. Zmiana terminu umowy
dopuszczalna jest również na wyraźną prośbę Zamawiającego. Niedotrzymanie pierwotnego
terminu z przyczyn innych niż ww. skutkować będzie naliczeniem za każdy dzień opóźnienia
kary umownej, co zostanie uregulowane w umowie z Wykonawcą.
zmiana terminu płatności – w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie
Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji odstąpienia jednostki
przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu.
zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – w przypadku: zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.

Załączniki:
1. Projekt technologiczny bazy magazynowej do przechowywania zbóż

……………………………………………………………………………
Czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej, pieczęć

2

Niewłaściwe skreślić

