ZAMAWIAJĄCY
Derkacz, dnia 27 kwietnia 2017 r.
Sebastian Mariusz Szychulski
Czarnogłowy
ul. Dąbrowskiego 9/4
72-121 Czarnogłowy
NIP:8521872557
Dane identyfikacyjne Zamawiającego
………………………………..
………………………………...
………………………………..
e-mail: ......……………………
Nazwa i adres Oferenta

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zadań planowanych do wspófinansowania w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013, poz.907 z póź.zm.).
W związku z tym, iż niniejsze zamówienie planowane jest do współfinansowania ze środków PROW
2014-2020, toczy się w oparciu o Zasady Konkurencyjności wyboru wykonawców/dostawców, opublikowane
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

1.
a)

Dostawę maszyny rolniczej tj. prasy zwijającej
zmienno-komorowej o szerokości podbieracza od 2,0 m do 2,4 m
Opis przedmiotu zamówienia.
Prasa zwijająca zmienno-komorowa o następujących parametrach:
1. szerokość podbieracza od 2,0 m do 2,4 m;
2. średnica bel : od 0,9 m do 1,6 m,
3. opuszczana i amortyzowana podłoga,

4. regulowana siła zgniotu rdzenia,
5. sterowanie parametrami prasy z ciągnika za pomocą panelu sterującego z wyświetlaczem,
6. załączanie i wyłączanie noży rotora ze sterownika.

b)

Warunki udziału w postępowaniu
Warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest złożenie w podanym niżej terminie oferty na
dostawę prasy zwijającej zmienno-komorowej, fabrycznie nowej, spełniającej wymogi w opisie
przedmiotu zamówienia, z podaniem co najmniej pełnej nazwy Oferenta ( nazwę i adres), przedmiotu
oferty, informacji umożliwiających ocenę przedłożonej oferty według wszystkich kryteriów
określonych w punkcie c) niniejszego zapytania ofertowego to jest: oferty cenowej, określenia czasu
reakcji serwisu na usunięcie awarii, okresu gwarancji, jak i również terminu wykonania, terminu
płatności a także terminu ważności przedstawionej oferty oraz zawierającej datę jej sporządzenia
i podpis oraz pieczęć Oferenta,
wraz ze złożeniem oświadczeń :
- o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym ( Załącznik nr 2) i,
- o zapoznaniu się z wymaganiami zapytania ofertowego oraz, że Oferent prowadzi działalność w
zakresie przedmiotu zamówienia i posiada realną możliwość zrealizowania przedmiotu zamówienia
( Załącznik nr 3)

c)

Kryteria oceny ofert.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o podane niżej kryteria.

Lp.

KRYTERIUM

WAGA

1.

Cena ( podana w PLN netto)

80

2.

Czas reakcji serwisu na usunięcie awarii ( podany w godzinach)

15

3.

Okres gwarancji ( podany w miesiącach)

5

SUMA Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100

d)

Opis sposobu przyznawania punktacji.
1.

Cena (liczona w PLN netto ) oceniona według wzoru :
Cena minimalna ofert
----------------------------Cena oferowana

x

80

Najlepsza z ofert (najtańsza) otrzyma 80 punktów

100

2.

Czas reakcji serwisu na usunięcie awarii (liczony w godzinach) , oceniony według wzoru:
Najkrótszy czas
----------------------------Oferowany czas

x

15

Najlepsza oferta z najkrótszym czasem usunięcia awarii uzyska 15 punktów.
3.

Okres gwarancji (liczony w miesiącach kalendarzowych), oceniony według wzoru:
Oferowany czas gwarancji
-----------------------------------Najdłuższy czas gwarancji

x

5

Najlepsza oferta (z najdłuższym okresem gwarancji) uzyska 5 punktów.

Największa ilość punktów wyliczona w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty
za najkorzystniejszą, spośród ofert nie odrzuconych.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą najwyższą ilość punktów, wyżej w rankingu będzie
ten podmiot, który wskazał niższą cenę, następnie ten, który wskazał najkrótszy czas usunięcia
awarii a następnie ten, który zaoferował najdłuższy okres gwarancji.

e)

Informacja na temat zakresu wykluczenia.
Oferent nie może być powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, na okoliczność czego
Oferent jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie (Załącznik Nr 2).
Brak oświadczenia lub oświadczenie nie wykluczające powiązań osobowych i kapitałowych będzie
podstawą do wykluczenia oferty.
Oferent musi prowadzić działalność w zakresie przedmiotu zamówienia i posiadać realną
możliwość zrealizowania przedmiotu zamówienia, na okoliczność czego Oferent jest
zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie ( Załącznik nr 3)
Brak oświadczenia będzie podstawą do wykluczenia oferty.
Ocena spełnienia warunków określonych w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń.
Prócz powyższej przyczyny oferta będzie wykluczona, jeżeli:
-

f)

nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym, w tym nie uwzględnia wszystkich
kryteriów lub nie spełnia chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu,
zostanie złożona po wyznaczonym terminie składania ofert,
upłynął termin ważności oferty.

Termin składania ofert
Termin składania ofert

dzień
07

miesiąc
05

rok
2017

g)

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

h)

dzień
31

miesiąc
08

rok
2017

Ofertę należy złożyć do :
Nazwa i adres : Sebastian Mariusz Szychulski Gospodarstwo Rolne ,
Derkacz 44, 72-121 Czarnogłowy;
Adres mailowy : hsjplus@onet.pl.

i)

Akceptowalne formy i warunki składania ofert:
Oferta powinna zostać sporządzona na piśmie i przesłana listem poleconym, pocztą kurierską, drogą
elektroniczną lub powinna zostać złożona osobiście na podany wyżej adres.
Dowodem przekazania oferty może być pokwitowanie odbioru oferty przez Beneficjenta lub osobę
przez niego upoważnioną.
Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.

j)

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

dane identyfikujące Oferenta (pełna nazwa Oferenta, adres, pieczęć nagłówkowa ),
datę sporządzenia oferty,
opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis
przedmiotu zamówienia),
wartość oferty netto/ brutto, wartość podatku VAT,
termin realizacji zamówienia,
czas gwarancji,
termin ważności oferty,

Oferta złożona powinna być na wzorze, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania lub na
papierze firmowym Oferenta z uwzględnieniem co najmniej wszystkich informacji zawartych we
wzorze oraz dołączenia do niego wszystkich wymaganych Załączników.
W przypadku wersji elektronicznej w podpisie oferty za wystarczające uważa się podanie imienia
i nazwiska osoby występującej w imieniu Oferenta (sporządzającej ofertę). W takim przypadku za
datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta
zawierała dodatkowe informacje, np. możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące
konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy itp.
k)

Osoba do kontaktu w sprawie oferty.
Arlena Szychulska , e-mail:

l)

hsjplus@onet.pl; tel: 669 392 356

Informacje administracyjne
Miejsce, gdzie opublikowano niniejsze zapytania ofertowe
www.hsjplus.pl tj. strona internetowa Zamawiającego
Wysłano drogą elektroniczną i listem poleconym do minimum trzech potencjalnych
Dostawców.

m) Data sporządzenia i upublicznienia zapytania ofertowego
Data upublicznienia zapytania ofertowego jest tożsama z datą niniejszego zapytania
ofertowego.
n) Oferty częściowe, oferty wariantowe
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych jak i ofert wariantowych .

Z poważaniem
Sebastian Mariusz Szychulski

Załączniki:
1.
2.
3.

Wzór oferty ( załącznik nr 1)
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Oferenta z Zamawiającym
( załącznik nr 2)
Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z wymaganiami zapytania ofertowego oraz,
że Oferent prowadzi działalność w zakresie objętym zapytaniem i posiada realną możliwość
zrealizowania danego zadania ( załącznik nr 3).

Załącznik Nr 1

OFERTA
NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 27.04.2017 ZAMAWIAJĄCEGO
SEBASTIANA MARIUSZA SZYCHULSKIEGO

PEŁNA NAZWA
OFERENTA
( nazwa, adres, NIP,
REGON, nr telefonu)
PRZEDMIOT OFERTY

OFERTA CENOWA

CZAS REAKCJI
SERWISU NA
USUNIĘCIE AWARII
OKRES GWARANCJI

TERMIN PŁATNOŚCI
TERMIN WYKONANIA
TERMIN WAŻNOŚCI
OFERTY
EWENTUALNIE INNE
INFORMACJE
(nieobowiązkowo)
DATA SPORZĄDZENIA,
PODPIS I PIECZĘĆ
OFERENTA

WARTOŚC
NETTO ( PLN)

WARTOŚĆ
PODATKU VAT

WARTOŚĆ
BRUTTO ( PLN)

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH
I OSOBOWYCH OFERENTA Z ZAMAWIAJĄCYM.
Niniejszym
oświadczam,
że
__________________________________________
(pełna nazwa Oferenta) nie jest powiązana/y z Zamawiającym tj. Sebastianem Mariuszem
Szychulskim ani osobowo ani kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej w rozumieniu Kodeksu
cywilnego lub spółki osobowej w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,

b)

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w spółce kapitałowej w rozumieniu
Kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów prawa,

c)

pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Prawa
spółdzielczego lub innych przepisów prawa,

d)

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej,

e)

pozostawaniu z Wykonawcą z takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

________________
(miejscowość, data)

_______________
(podpis Oferenta)

Załącznik Nr 3
……………………………………..
Dane identyfikacyjne Oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Niniejszym oświadczam, że :
1. zapoznałem się z wymaganiami zapytania ofertowego,
2. prowadzę działalność w zakresie objętym zapytaniem ofertowym i posiadam
możliwość zrealizowania danego zadania.

________________
(miejscowość, data)

_______________
(podpis Oferenta)

