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D ane i dentyfi kacyj ne z am aw i aj q ce go

Dostarczenie urzqdzenia laboratoryjnego do badania nastgpuj4cych parametr6w zboLa:
o pomiar zawarto6ci glutenu;

o pomiar zawartogci biatka;

r pomiar liczby opadania;

o wilgotnoSci.

Dostawg urzqdzenia laboratoryjnego

W postgpowaniu ofertowym mog4 brad udzial podmioty prowadz4ce dzialalnoSd gospodarcz4 w zakresie
obj gtym dostaw4 (zam6wieniem).

c) lSvteria ocenv of'eft - e w oparclu o
I Cena 90

okt.
z Czas analizy oferowanego ur z1dzenia. 10

pkt.

Wykonawca, kt6ry zaoferowal najniZszq cenQnetto otrzyma maksymalnq liczbg punkt6w-90.Dla
pozostalych wykonawc6wpunktacja zacenl bgdzie obliczanawgnastgpuj4cego wzoru:
C : NajniZsza oferowana cena netto I Cenabrutto w rozpatrywanej (netto) x 90

2, Czas analizy oferowanego urzqdzenia
Oferent w ramach ofefty przedstawi okoliczny czas realizacji analizy plodu rolnego (f ednostka miary - sekundy).
Oferta, kt6ra prezentuj4 najkr6tszy czas otrzymamaksymalnq iloSC 10 pkt. Dla pozostalych wykonawc6w
punktacja za ceng bgdzie obliczana wg nastgpuj4cego wzoru:
CzA: Najkr6tszy czas analizy/ czas analizy przedstawiony w ofercie x 10.

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia



Z postgpowania ofefiowego zostanq wykluczone oferty:
a) kt6rych tre6C nie odpowiada treSci zapytania ofefiowego,
b) zlohone ptzez oferenta, kt6ry nie spelnia warunk6w, okreSlonych w zapytaniu ofefiowym,
c) zlohone przez oferenla podlegaj4cego wykluczeniu w zwi4zku z istnieniem powi4zah osobowych lub
kapitalowych z Zamawiaj1cym * 

;
d) kt6re zostaly zlo2one po Wznaczonym terminie na skladanie ofert.

* Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powiqzania miqdzy Beneficjentem lub
osobami upowa2nionymi do zaciqgania zobowiqzafi w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonujqcymi w
imieniu Beneficjenta czynnoSci zwiqzane z przygotowaniem iprzeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcq, polegajqce w szczeg6lno6ci na:

r uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6fki cywilnej lub sp6fki osobowei,
o posiadaniu co najmniej t0 % udzialow lub akcji,
o pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lubzarzqdzajqcego, prokurenta, pelnomocnika,
r pozostawaniu w zwiqzku malZedskim, w stosunku pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii prostej,
o pozostawaniu z wykonawcE w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 2e moie to budzii uzasadnione

wEtpliwosci co do bezstronno6ci tych os6b.

Termin skladania ofert
Termin skladania ofert uplywa w dniu dzieit mleslac rok

3l 03 2017

ermn realizaci i zam6wienia
Ostateczny moZliwy do zaakceptowania termin rcalizacji zam6wienia
unfuwa w dniu

dzieit mleslac rok
31 12 201 8

h) Ofertg naleLy zloLy| w: W yl1c znie mai lowo : dominikzbys zek@o2.pl

naleiry poda6: adres, adres mailowy, nr
fax

I skladania ofert: Elektronicmie na wy2ei podany adres mailowv.

j) Ztohona oferta powinna zawierat co najmniej:

o dane identyfftui4ce oferenta (nazwg i adres),

. opis nawi4nti4cy do parametr6w wyszczeg6lnionych w zapytaniu ofertowyrn (opis przedmiotu

zam6wienia),

o wartoSi oferty netto/brutto, wartoSi podatku VAT,

o wartoSd ofefiy netto,

o termin realizacji zam6wienia,

r termin wa2noSci ofertv.

Oferty powinny zawierat dane identyfrkuj4ce oferenta, tj. zawiera(, pehr4 nazwg wystawcy oferty (np.
zostat opatrzone pieczgci4 imienn{nag}6wkow4, zostad sporz4dzone na papierze firmowym, itp.).
Oferty musz4 rdwniez zawierul datg sporuqdzenia dokumenlu oraz podpis oferenta lub osoby
uprawnionej do wystgpowania w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej zawystarczaj4ce
uwaza sig podanie imienia i nazwiska osoby wystgp4j4cej w imieniu oferenta (sporz4dzaj4cej ofertg).
Zadatg sporz4dzeniadokumentu -tznaje sig datg rfyslania oferty drog4 elektroniczn4.



Przedkladane oferty musz4 odpowiadad treSci 4apytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta
zawierala inne dodatkowe informacje, np. warunki platnoSci, moZliwe do uzyskania upusty, wymagania
dolycz4ce konserwacji, przegl4d6w i serwisowaniaurz4dzenia, kosztorys ofertowy, itp.

tc) Bepuszezame/niedopuszczalne jest skladanie ofert czgSciowych.

FIRMA HANDLOY/O

OlolaT4
t€|.032 :tel.kom 6M815075

649-197-72-49

(czytelny podpis B enefi cj enta/os oby upow ainionej)


