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42-439 Zarnowiec

D ane identyfikacyjne zamawiaj qcego

Dostarczenie t monta? kompletnej suszami do nasion rzepaku, kukurydzy i zboha o pojemno6ci zasypowej 40-42
m3, piecem, szaf4 sterownicz1oraz zbiomikiem nagaz.

Suszarnia wykonana z blach ocynkowanych lub ocynkowanych z dodatkiem stop6w aluminiowych. Uklad
sterowania obejmuj4cy szdfg zasilaj1c4 ze sterownikiem mikroprocesorowym, oprogramowanie sterownika,
zesp6l czujnik6w zasypu oraz pomiaru temperatury i instalacjg elektryczn4. Suszone ziarno spetniaj4ce normy
UE i HACCP dla materialu konsumpcyjnego. Wymiennik ciepla daje moZliwoSC wykorzystania 700Yo energii
cieplnej do suszenia poprzezprzel4czenie komory spalania z grzaniawymiennikowego na grzanie bezpoSrednie,

Zatnstalowana moc cieplna min.: 1100 kW;
Zainstalowana moc elektryczna min.: 23 kW;
WysokoSi max.: 14,0 m,

Dodatkowo punktowane bgd4 oferty zawierajqce mo2liwoSi opcji:
o instalacjiw)'rnierurikaciepla;

., termoizolacji pLaszczasuszarni.

wanla

Dostawg imonla? suszarni do nasion rzepaku, kukurydzy i zboila

mloru zamowlenla

W postgpowaniu ofertowym mog4 braC udzial podmioty prowadz4ce dzialalnoSi gospodarcz4 w zakesie
obj gtym dostawq (zam6wieniem).

c) ffvteria ocenv ot'eft - wvb6r na I W ODarClU O a
I Ceha 80

okt.
2. Oferta zawiera moZliwoSi doboru opcji:

- instalacji wymiennika ciepla;
- termoizolacjiplaszczasuszarni.

20
pkt.

1. Cena
Wykonawca, l<t6ry zaoferowal najni2szE ceng netto otr4rma maksymalnq liczbg punkt6w - 80. Dla
pozostalych wykonawc6w punktacja za ceng bgdzie obliczana wg nastgpuj4cego wzoru:
C : Najni2sza oferowana cena netto I Cenabrutto w rozpatrywanej (netto) x 80
2. Oferta zawiera mo2liwo6i doboru opcji
- instalacji wymiennika ciepla - l0 pkt.
- termoizolacji pLaszcza suszarni - l0 pkt.
Ofertuj4cy ma mozliwoS( otrrymania 0, l0 lub 20 pkt. w ramach przedstawionego kryterium, w zaleznoSci od
zakresu opcji ujgtej w ofercie.

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia



Z postgp owania ofertowego zostanq wykluczone oferty:
a) kt6rych treSi nie odpowiada treici zapytania ofertowego,
b) zlolone przez oferenta, kt6ry nie spehria warunk6w, okreSlonych w zapytaniu ofertowym,
c) zloloneprzez oferenta podlegaj4cego wykluczeniu w zwi4zku z istnieniem powi1zan osobowych lub
kapitalowych z Zamawiaj4cym * 

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

a Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powiqzania miqdzy Beneficjentem lub
osobami upowa2nionymi do zaciqgania zobowiqzaf w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonujqcymi w
imieniu Beneficjenta czynno3ci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcq, polegajqce w szczeg6lno6ci na:

o uczestniczeniu w sp6lce jako wspdlnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej,
r posiadaniu co najmnie j L0 % udziat6w lub akcji,

t pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, pefnomocnika,
. pozostawaniu w zwiqzku mal2efiskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej,
o pozostawaniu z wykonawcq w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 2e mo2e to budzii uzasadnione

wEtpliwo6ci co do bezstronnodci tych os6b.

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

JI 03 2011

ermin realizaci i zam6wienia
Ostateczny mo2liwy do zaakceptowania termin realizacji zam6wienia
uplywa w dniu

dziefr mreslac rok
31 t2 20r8

h) Ofertg nale?y zloLy|w: Wyl4cznie mailowo: dominikzbyszek@o2.pl

naleiry podaC: adres, adres mailowy, nr
fax

skladania ofert: Elektronicznie na wyzei podanv adres mailowy.

j) ZtoAona ofefia powinnazawieral co najmniej:

c dane identyfikui4ce oferenta (nazwg i adres),

. opis nawi4zuj4cy do parametr6w wyszczeg6lnionych w zap54aniu ofertowym (opis przedmiotu

zam6wienia),

r warto$C oferfy netto/brutto, wafioSi podatku VAT,
r wartoSC oferty netto,

r termin realizacji zam6wienia,

c termin wa2noSci ofertv.

Oferty powinny zawieru(, dane identyfrkuj4ce oferenta, tj. zawiera(petn4nazwg wystawcy oferty (np.
zosta| opatrzone pieczgci4 imienn4/nagl6wkow4, zostaC sporz4dzone na papierze firmowym, itp.),
Oferty musz4 r6wniez zawierut, datg sporzqdzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby
uprawnionej do wystgpowania w jego mieniu W przypadku wersji elektronicmej zawyslarczaj4ce
uwaza sig podanie imienia i nazwiska osoby wystgp4j4cej w imieniu oferenta (sporz4dzaj1cej ofertg).
Za datg sporz1dzenia dokumentu - uznaje sig datg #yslania oferty drog4 elektroniczn4,



Przedkladane oferty mgsz4 odpowiadai tre$ci zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by ofefia
zawierala inne dodatkowe informacje, np. warunki platnoSci, mozliwe do uzyskania upuity, wymagania
dorycz}ce konserwacji, przegl4d6w i serwisowaniawz4dzenia, kosztorys ofertowy, itp,

t) eepuszezahe/niedopuszczalne jest skladanie ofert czgsciowych.
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(czy t elny p o dp i s B en efi cj ent a/ o s o by up ow ai ni o n ej )


