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Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta

Zapytanie ofertowe
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na:
Masownica próżniowa o pojemności 1800 - 2200 dm3 – 1 sztuka
a) Opis przedmiotu zamówienia:
Masownica musi być wyposażona w:
1) - pompę próżniową,
2) - mikroprocesorowy układ sterowania.
Masownica musi być wykonana w całości ze stali kwasoodpornej.

b) Warunki udziału w postępowaniu
Czas reakcji serwisu maksymalnie do 48 godzin.
c) Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1.

Cena

60%

2.

Najdłuższy termin gwarancji wyrażony w miesiącach

20%

3.

Najkrótszy czas reakcji serwisu wyrażony w godzinach

20%

d) Opis sposobu przyznawania punktacji
Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1, a największa to 3.
Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium.
Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego.
Wygrywa oferta która zdobędzie największą ilość punktów.
W przypadku kiedy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, np. jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę
punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot który wskazał niższą cenę, następnie ten, który wskazał najdłuższy
okres gwarancji.
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e) Informacja na temat zakresu wykluczenia
Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
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:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości
co do bezstronności tych osób.
f) Termin składania ofert upływa w dniu:

10 marca 2016 roku

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

24 czerwca 2016 roku

Zakład Masarski „KRAWCZYK”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Mleczków ul. Przemysłowa 7
26-652 Zakrzew

h) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

List polecony, przesyłka kurierska,
osobiście pod w/w adres

i) Akceptowalne formy składania ofert:
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j) Złożona oferta powirxu Zawierać

idenĘfikujące oferenta

- dane

d.

co

dłę spotządzenia

ię'

oferty oraz podpis oferenta lub osoby upravmionej do występowarua w jego mieniu'

- opis nav'iąz.ujący do palarnetrów
-

:

pełną nazwę i adres' W tym celu można opatrzyć ofe.tę pieczęcią imienn/rugłówkową

lub sporządzlc ją na paplerze firmow1m
-

ajmniej

n']rvczególnionych w Zav.'taniu ofertoł1nr (opis przedmiotu zamówienia),

netto w PLN lub EUĄ
realizcji zmówienia w}Tazony na prŻykład w tygodnfuclr.

wańośćof€rty

- czas

- okres

gwalancji (w}Tazony w miesiącach),

warunki serwisowania i konserwaQi, makqmalny czas reakQi serwisu (qrazony w godzinach),
- warunki płatności,
-

- t€rmin

ważnościoierty.

k) Niodopuszczalne jesl składanie ofeft częlfo iowych
1)

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowcgo

Zatząd Zamaitającego skontalcuje się z wyblanym ofere tem po zakończeniu postępowania ofertowego.

Informada o wyniku postępowania zostanie wysłam do wszystkich pote cjalnych wykonawców, którry zło4l1 ofeTIy
ołaz' z.ośuie zunieszczolu rra sffoni€

internetowcj Zamawiającego: www'kławczyk'n€t'p1

{'t*.l1.out*ją
(cz}'telny podpis Zamawiającego/ osoby upoważnionej)

