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Przedsiębiorstwo Przetwórstwa
Mięsnego ,,KBS" Sp. z o.o.
Potoczyma 33A, 19-100 Mońki
tęL.85 7|62244,fax 85 7165855

(Nazwa i adręs firmy lub pieczątka firmowa/
Imię i nazrvisko, adres, tel. Kupującego)

Zapytanie ofertowe

KoMoRA w CZo -P ARZELNIC ZA 1 -woZKowA
ZwracamJ stawienie ofe

c) Kryteria oceny oferty - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o

Razem 100%

miotu zamówienia

1. Wykonana ze stali kwasoodpornej
2. Dymogenerator hermetyczny przystosowany do zrębków wędzarn iczy ch

3. Zasilanie nagrzewnicy - olejowe
4. D op a s owana standardowych wózków w ędzarnicz1 ch ty ptl Z
5. Wvsokośó komorv do 3500 mm

Dostawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia, na potwierdzenie czego składają oświadczenie o stanie majątkowym i niezaleganiu
USiZUS-za

a

1 cęna 75%

ż. termin wykonania zamowienra ,0%
J. warunki swarancii I0%
4. warunki serwisowe 5%

d )DlS SDoSoDuDTZyZ 1

@Ższącenąotrzyma75Yo,pozostałeofeĄocęnianebędąproporcjonalniewg
formułv kenanainiższa spośród badanych ofert/ cena badanej oferty) x 75

2. Te"*in dostawy - oferta znajkłótszym terminem dostawy otrzyma I0oń,pozostałe oferty oceniane

będą proporcjonalnie wg formuĘ (termin najkrótszy spośród badanych ofert/ termin zbadanej ofeĄ)
x l0
3. W".*kt g*"**Ji- oceniana będzie długośó okresu gwarancji, pod waruŃiem, że będzie ona

dĘEaąąiłłJaeaTfirdrfifuj ąca z przępisów prawa. Ofeńa z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma

l0oŻ,*poiostałe ofeĘ oceniane będą proporcjonalnie wg formuĘ (okres zbadanej ofeĄ l najdłuższY

spośróa badanyoh,ofert)'Jr 10. Gwarancjazterminem 24 miesięcy obowiąĄącazgodnie z przepisami

kodeksu cywilnego otrzyma0 oń,

4. W"*rki *Ńis,, _ oceniana będzie szybkośó przyjazdl do zgłoszenia, oferta z najl<rótszYm

terminem reakcji serwisu otrzyma 50ń, pozostałe ofeĄ oceniane będą proporcjonalnie wg formułY
(naikrótszy czas reakcji serwisu spośród badanych ofeń / czas reakcji serwisu z badanej ofertY) x 5



Zamówienie udzielone w trybie niniejszego postępowania nie może byc udzielone podmiotom
powiązanym z występująaym z zap7taniem ofeńowym osobowo lub kapitałowo,

Info anatemat zakresu kluczenia

j) Złożota oferta powinna zawięraó co najmniej:
o Dane idenĘfikujące oferenta (nazwę i adres),
. opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
o Wartość oferty (netto / brutto), wartość podatku VAT,
o Termin rea|izacji zamówienia,
o Termin ważności oferty.

k)M/niedopuszczalne-jestskładanieofeńczęściowych

OfeĄ powinny zawięrać dane identyfikujące oferenta, tj, zawierać pełI,n nazwę wystawcy oferty (np. zostac
opatrzonę pieczęcią imienna / nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym iĘ.). OfeĘ musza
równięż zawięrać datę sporządzenia dokumentv oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowaniu w
jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby
występującej w imięniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumenfu - uznaje się datę

wysłania oferty drogą elektroniczną.

Przedkładane ofeĄ muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierńa
inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, moźliwe do uzyskania upusty, wymagania doĘczące
kons erwacj i, pr ze glądów i s erwi s owan ia ur ządzenią ko sźory s o fertowy itp.
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(podpis wnioskodawcy/ osoby reprezentującej
wnioskodawcę/pełnomocnika ł Ew. pieczątka)

ermin składania ofert

Termin składania ofert upł5.rva w dniu
dzień mlesrac rok
ż2 I2 ż0l6

erm i n r ealizaci I Zamowlenla
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji
zamówienia uoŁvwa w dniu

dzień miesiac rok
15 05 201-1

KBS Sp. z o.o.)Potoczyzna 33A, 19-100 Mońki bądźbiuro@kbsmonki.pl

Należy podać: adres, adres mailowy, nr faksu

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 osobiście w siedzibie

' Niepotrzebne skreślić


