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Przedsiębiorstwo Przetwórstwa
Mięsnego ,,KBS" Sp. z o.o.

Potoczyma 33A, l9-100 Monki
tel.85 1162244,fax 85 7165855
(Nazwa i adres firmy lub pteczątka firmowa"/
Imię i nazwisko, adres, tel. Kupującego)

Zapytanie ofertowe
ienie ofeńv na:

KLIPSOWNICA
1S

miotu zamówienia

1 . Półautom Ńy czny system podwój ne go klip sowania
2. Możliwośówspółpracy zróżnego rodzaju Ępami nadziewarek
3. Wykonanazę stali kwasoodpornej
4. Do klipsowania wszystkich rodzajów produktów i osłonek w zakresie kalibrów 30 do 115 mm

warunki udziału w
Dostawcy, ktorzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, na pofwierdzenie czego składają oświadczenie o stanie majątkowym i niezaleganiu w

US i ZUS
c)
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załaczniknr
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Kryteria oceny oferty

-

wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi

w

oparclu
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,onanla zamowlenla

warunki serwisowe

Razem
przyznawania
punktacii
Opts sposobu
l. Cena - oferta znajniższą ceną otrzyma75%o, pozostałe oferry oceniane będą proporcjonalnie wg
formuły (cenanainiższa spośród badanych ofert/ cęna badanei ofertv) x 75
2. Termin dostawy - oferta znajlłótszym terminęm dostawy otrzyma 70%o, pozostałe ofeĘ oceniane

d)

będą proporcjonalnie wg formuły (termin najkrótszy spośród badanych ofert/ termin zbadanej oferty)

xl0

3. Warunki gwarancji- oceniana będzie dfugośó okresu gwarancji, pod warunkiem, że będzie ona
dłuższa niv2.Lvta wynikająca z przepisów prawa. Oferta znajdŁuższym okresem gwarancji otrzyma
10%, póZłis'tdłÓ'tirerry ocenTane będą proporcjonalnie wg formuĘ (okres zbadanej oferry l najdłuższy
spośród badanych ofert) x 10. Gwarancja z terminem 24 miesięcy obowiązująca zgodnie z przepisami
kodeksri

ćńilnego

otrzym a 0

%o.

4. Warunki serwisu - oceniana będzie szybkośćprzyjazdu do zgłoszenia, ofeńa z najkrótszym
terminem reakcii serwisu otrzNma 5Yo. pozostałe ofęrtv oceniane będa proporcionalnie ws formułV

(naikrótszy czas reakc|i serwisu spośród badanych ofęrt l czas reakcii serwisu zbadanei oferrv) x

5

na temat zakresu
kluczenia
Zamówięnie udzielone w trybie niniejszego postępowania nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z występującym z zap5Ąaniem ofertowym osobowo lub kapitałowo.

Termin składania ofert
Termin składania ofert up\.rva w dniu
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T eITnm real LZaQ1| Zamowlenla
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji
zamówienia upływa w dniu

rok

ż0l7

KBS Sp. z o,o.,Potoczyzna 33A, l9-100 Mońki bądźbiuro@kbsmonki,pl
Nalezy podać: adres, adres mailowy, nr faksu

składania ofert:
1) Drogą elektroniczną na adres: biuro@kbsmonki.pl

lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo

Przetwórstwa Mięsnego ,,KBS" Sp. z o.o. Potoczyzna 33,Ą, 19-100 Mońki lub osobiściew siedzibie

j)

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
o Dane iden§fikujące oferenta (narwę i adres),
. Opis nawiązljący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

r
o
o

Wartośó oferty (netto / brutto), wartośćpodatku

VAT,

Termin realizacji zamówienia,
Termin ważnościofeńy.

k)@/niedopuszczalne*jestskładanieofertczęściowych
Oferty powinny zawięrać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełna nazwę wystawcy ofeĘ (np. zostać
opatrzone pieczęcią imienna / nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym iĘ.). Oferty musza
również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis ofęrenta lub osoby uprawnionej do występowaniu w
jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej zavrystarczającę uważa się podanie imienia i nazwiska osoby
występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu - uzn:Ąe się datę
wysłania ofeĘ drogą elektroniczną.

Przedkładane oferry muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by gfęrta zawięrała

inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności,możliwe do uzyskania upusty, wymagania doĘczące

konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia. kosźorys ofertowy itp.

Przetwórstwa Mięsnego
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Niepotrzebne

skeślic

'KBS" Sp. z o.o.

1C0 fllońki, Potoczyzna 33A
a57162244, i-ax 857165855
54613B499B, REG. 200402726

(podpis wnioskodawcy/ osoby reprezentującej
wnioskodawcę/pełnomocnika + Ew. pieczątka)

