STANISŁAWICE, dn. 03.10.2017

Zapytanie ofertowe

1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2. Zamawiający:
PLURIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. PARTYZANTÓW 38
STANISŁAWICE 42-230
Miejsce realizacji (dostawy):
PLURIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21-512 Horbów – Kolonia 29a
3. Przedmiot zamówienia:
Zamówienie dotyczy: Rozdrabniacz wolnoobrotowy DW 3060 Buffalo Type D lub równoważny
Kod CPV: 16600000-1 Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Termin realizacji: 24.11.2017
5. Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:
Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego:


Pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: PLURIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. PARTYZANTÓW 38, STANISŁAWICE 42-230



pocztą elektroniczną na adres e-mail: plurimo@op.pl

Oferty należy złożyć do dnia: 02.11.2017
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, a została złożona w formie elektronicznej lub
faksem, zobowiązuje się do dostarczenia oryginału oferty najpóźniej przed podpisaniem
umowy z Zamawiającym.
Oferta złożona w formie elektronicznej powinna być skanem wydrukowanej oferty
zawierającej podpis oraz pieczęć oferenta.

7. Termin ważności oferty: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
8. Kryteria wyboru oferty:
a. Cena – 90%
b. Gwarancja przez okres min. 1 roku – 10%
c. Kryterium dopuszczające: W celu wykazania się doświadczeniem Zamawiający wymaga:
Wykonawca winien wykazać się wykonaniem dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania, odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały
wykonane należycie. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
zamawiający uznaje dostawę rozdrabniacza wolnoobrotowego umieszczonego na podwoziu
trzyosiowym o mocy silnika min. 300 kW.
9. Ocena i wybór oferty:
Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty
przygotowane na innym formularzu, zawierające treści niezgodne z zapytaniem ofertowym,
niezawierające kompletu załączników, bądź błędne, zostaną odrzucone. Z tytułu odrzucenia oferty,
Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość żądania wyjaśnień od Oferentów w zakresie dotyczącym oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca komplet dokumentów oraz
najwyższą liczę punktów dla danego przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 3 zapytania.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
a. Kryterium cena przedmiotu zamówienia:
[(najniższa oferta cenowa/badana oferta)*90%] * 100
b. Kryterium gwarancja:
Nie spełnia = 0 pkt. / spełnia = 1 pkt. * 10% * 100
c. Kryterium dopuszczające: spełnia/nie spełnia
W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów
do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
10. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy posiadają powiązania kapitałowe lub
osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego
imieniu

lub

osobami

wykonującymi

w imieniu

Zamawiającego

czynności

związane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej
w szczególności na:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,



posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,



pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,



pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

11. Po wyłonieniu Wykonawcy umowa zostanie podpisania w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w podpisanej umowie,
wymagane będzie sporządzenie aneksu w formie pisemnej.
12. Płatność realizowana będzie przelewem.
13. Osoba do kontaktu: Sylwia Ziółkowska tel. 503462474, email: plurimo@op.pl

