08.12.2016 r.
(Data)

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

Potoczyma 33A, 19-100 Mońki
tęL.85 7162244, fax 85 7165855

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

Zapytanie ofertowe

MASOWNICA P

A

1. Wykonan a ze stali kwasoodpornej
2. System chłodzenia surowca
3 Pojemnośćbębna ok. 1500 l.
4. Maksymalny wsad - 750 kg

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

c) KrYeria oceny oferty

-

wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi

cena

ż.
3.

4.

oparciu

o

75%
|0%

termin wykonania zamówienia
warunki gwarancii
warunki serwisowe

d) Opis

w

l0%

Razem

5%
I00%

sposobu przyznawania punktacii
z najniższą ceną otrzyma 75%o, pozostałe oferty oceniane będą proporcjonalnie wg
formuĘ (cena najniższa spośród badanych oferv cena badanei ofęrtv) x 75
2. Termin dostawy - oferta znajl<rótszym terminem dostawy otrzyma 70oń, pozostałe oferty oceniane
będą proporcjonalnie wg formuĘ (termin najkrótsry spośród badanych ofert/ termin zbadanej oferty)
1. Cena - oferta

xl0

3, Warunki gwarancji- oceniana będzie długośćokresu gwarancji, pod waruŃiem, że będzie ona
dłużsrąrlĘĄlata wynikająca zprzepisów prawa. ofeńa znajdłuższym okresem gwarancji otrzyma
lUYo, pozostałe ofeĘ oceniane będą proporcjonalnie wg formuĘ (okres zbadanej oferty l najdłuższy
sPośrQ{Padanych ofert),xrl0. Gwarancja z terminem 24 miesięcy obowiązująca zgodnie zprzepisami
kodeksu cywilnego otr4lma0 %o.
4. Warunki serwisu - oceniana będzie szybkośó przyjazdu do zgŁoszenia, oferta z najkrótsąlm
terminem reakcji serwisu otrzyma SYo, pozostałe ofeĘ ocenianę będą proporcjonalnie wg formuĘ
(najkrótszy czas reakcji serwisu spośród badanych ofęrt l czas reakcii serwisu zbadanei ofertv) x 5

Zamowienięudzielonewtrybieniniejszegopo'tępo*

powiązanym z występującym z zapytaniem ofertowym osobowo lub kapitałbwo.

Termin składania ofert
dzień

Termin składania ofert upĘrva w dniu

żż

ermin realizacii zamowlenla
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji
zamówięnia up§rva w dniu

KBS

Sp.

zo.o.,Potoczyzna33A, 19-100 Mońki

mlesląc

rok

ż0I6

I2

dzień

mlesrąc

rok

15

05

2017

uą@

Nalezy podać: adres, adres mailowy, nr faksu

Akce

wane form

składania ofert:

1) Drogą elektroniczną na adres: biuro@kbsmonki.pl lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo
Przetwórstwa Mięsnego,,KBS" Sp. z o.o. Potoczyzna 33A, 19-i00 Mońki lub osobiściew siedzibie

j)

Złożona oferta powinna zawieraó co najmniej:
o Dane idenĘfikujące oferenta (nazwę i adres),
' OPis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniuofertowym,

o
e
o

k)

VAT,

Wartośó oferly (netto / brutto), wartośó podatku

Termin realizacjizamówienia,
Termin ważnościofeĘ.

Dopłtsz€zełfl€

/

niedopuszczalne* jest składanie ofeń częściowych

OfertY PowinnY zawięrać dane identyfikujące oferenta, tj. zawieraó pełna nazwę wystawcy oferĘ (np. zostać
oPatrzone Pieczęcią imienna / nagłówkową, zostać sporządzone na papierze f,rrmówym
or".ry musza
również zawierać datę sporządzęnia dokumęntu orazpodpis oferenta lub osoby uprawniónej dó występowaniu w
jego imieniu. W Przlpadku wersji elektronicmej za wysiarczające uważa się połanie
imińia i nazwiska osoby
wYstęPującej w imięniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzinia dokumęntu _ lznĄe się daę
wysłania oferty drogą elektroniczną.

ię;

Przedkładane ofertY muszą odpowiadać treści zaplĄania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała

inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności,możliwę Óo uzyskania upusty, vymagania doĘczące

konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosźorys ofertowy
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(podpis wnioskodawcy/ osoby reprezentującej
wnioskodawcę/pełnomocnika + Ew. pieczątka)

