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Przedsiębiorstwo Przetwórstwa
Mięsnego ,,KBS" Sp. z o.o.
Potoczyzna 33A, 19-100 Mońki
tęl. 85 7162244, fax 85 7165855
(Nazwa i adres firmy lub pieczątka frrmowa/
Imię i nazwisko, adres, tel. Kupującego)

Zapytanie ofertowe
ienie ofertv na:
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miotu zamówienia

Możliwośópakowania próżniowego oraz z modyfikowaną atmosferą (MAP)
ż.Wymiary uzytkowe komory minimalnie 840x830xok.250 mm
3. Listwa zgrzewającaminimum 840 mm
4. Wykonana ze stali kwasoodpornej
5. Pompa prózniowa min. 300m3
6, Czas cvklu - l5-40 sekund
1.

warunki udziału w
Dostawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, na potwierdzenię czego składają oświadczenie o stanie majątkowym i niezaleganiu w
US i ZUS - załacznik nr
1

c) Krleria oceny oferty - wybór

najkorzystniejszej oferty nastąpi

cena

1

termin wvkonania zamowlęnla
warunki swarancii
warunki serwisowe
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i. Cena - oferta znajniższą ceną otrzyma75Yo, pozostałe oferty oceniane będą proporcjonalnie wg
formuły (cena nainiższa spośród badanych ofert/ cena badanej oferty) x 75
2. Termin dostawy - oferta z nĄWotszym terminem dostawy otrzyma l0oń, pozostałe ofeĘ oceniane
będą proporcjonalnie wg formuĘ (termin najkrótszy spośród badanych ofert/ termin zbadanej oferty)

xl0
3 Walunki.gy/a{9q9ji:|o,ceniana

będzie długośćokresu gwarancji, pod warunkiem, że będzie ona
dŁużlsżU'łńflata'*}nikająca z przepisów prawa. Oferta znajdłaższym okresem gwarancji otrzyma
10oń, pozostałe oferty oceniane będą proporcjonalnie wg formuĘ (okres zbadanej oferty l najdfuższy
spośiód badanych ofert) x 10. Gwarancja z terminem 24 miesięcy obowiązująca zgodnie z przepisami
kodeksu clrvilnego otrzyma 0 oń,
4. Warunki serwisu - oceniana będzię szybkośćprzyiazdu do zgłoszenia, ofeńa z najŁłotszym

terminem reakcji serwisu otrzyma 5Yo, pozostałe oferĘ oceniane będą proporcjonalnie wg formuły
nal
czas reakcii serwisu spośród
h ofert / czas reakcii serwisu z
i oferrv) x 5

e)

Informac anatemat zakresu

0

Termin składania ofert

,uczenla

Zamówięnieudzielonewtrybieniniejszegopostępowania
powiązanym z występującym z zapy,taniem ofertowym osobowo lub kapitałowo.

dzień

Termin składania ofert upĘrva w dniu
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ermin ręalizacii zam owt enla
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji

zamówienia upływa w dniu
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Mońki bądź biuro@kbsmo"ki.p'

Nalezy podać: adres, adres mailowy, nr faksu

Akce
1)

wane form

składania ofert:

Drogą elektroniczną na adres: biuro@kbsmonki.pl lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo

Przetwórstwa Mięsnego ,,KBS" Sp. z o.o. Potoczyzna33A, 19-100 Mońki lub osobiściew siedzibie

j)

k)

Złożonaoferta powinna zawierać co najmniej:

o
'o
o
o

Dane identyfikujące oferenta (narwę i adres),
OPis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zaplaniu ofertowym,

Wartośó oferty (netto / brutto), wartośćpodatku

Termin realizacji zamówienia,
Termin ważnościofeĄ.

D€p{fizeuałne

/ niedopuszczalne*

VAT,

jest składanie ofert częściowych

OferrY PowinnY zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełna nazwę wystawcy ofeĘ (np. zostać
oPatrzone Pieczęcią imienna / nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym ię.1. or".ty musza
równieź zawierać datę sporządzenia dokumentu orazpodpis oferenta lub osoby uprawniónej dó występowaniu w
jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się-połanie imienia i nazwiska
osoby
wYstęPującej w imieniu oferęnta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzinia dokumentu
uznaje się daę
wysłania oferty drogą elektroniczną.

-

Przedkładane

ofeĄ muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto

wskazane jest, by oferta zawięrala

inne dodatkowe informĘę, np. warunki płatności,mozliwe do uzyskania upusty, w}magania doĘczące
konserwacj i, przeglądów i serwisowan ia urządzenia. kosżorys ofertowy ię.
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' Niepotrzebne

skreślić

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

