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Przedsiębiorstwo Przętwórstwa
Mięsnego ,,KBS" Sp. z o.o.
Potoczyzna 33A, 19-100 Mońki
tel.85 7162244, fax 85 7165855
pieczątka frrmowa/
Imię i nazwisko, adres, tel. Kupującego)
Q.,Iazwa i adres f,rrmy lub

Zapytanie ofeńowe
stawienie o

Z:wracaml

PIŁA ROZBIOROWA

a)

Opis przedmiotu zamowtenta

1. Srednica tarczy ok. 230 mm

2. Głębokośócięcia ok. 75 mm
3. Przystosowane do rozbioru półtusz wieprzowych

4. Ochrona przeciwporażeniową
5. kompletn a

z obciażnikiem

Dostawcy, ktorzy znajdująsię w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, na potwierdzenie czego składają oświadczenie o stanie majątkowym i niezaleganiu w
US i ZUS - załacznik nr
1

c) Kryteria oceny oferty - wybór
ż.
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termin wvkonania zamówienia
warunk gwaranclI

4.

warunk serwrsowę
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1. Cena - ofeńa znajniższą ceną otrzyma75Yo, pozostałe oferty oceniane będą proporcjonalnie wg

d)o

,LL

formułv (cenanainiższa spośród badanych ofert/ cena badanei ofertv) x 75
2. Termin dostawy - oferta z nĄlłótszym terminem dostawy otrryma 10oń, pozostałe oferty oceniane
będą proporcjonalnie wg formuĘ (termin najkrótszy spośród badanych oferil termin zbadanej ofeĘ)

x l0
3. Warunki gwarancji- oceniana będzie długośćokresu gwarancji, pod warunki:em, że będzie ona
dłlższaqĘ?.lplĄ.wynikąiąca p przepisów prawa. Oferta znajdłuZszym okresem gwarancji otrryma
l0%, poztsiiłe oferty oceniane będą proporcjonalnie wg formuĘ (okres zbadanej oferty / najdłuZszy
spośród ba.danych ofert) x 10. Gwarancja z terminem24 miesięcy obowiązującazgodnie zprzepisami

kodeksu cr.rvilneso otrzyma 0

Yo.

- oceniana będzie szybkośó przyjazdu do zgłoszenia, oferta z najkłótszym
terminem reakcji serwisu otrzyma 50ń, pozostałe ofeĘ oceniane będą proporcjonalnie wg formuły
(naikrótszv czas reakcii serwisu spośród badanvch ofeń l czas reakcii serwisu zbadanęi oferty) x 5
4. Warunki serwisu

Informac a na temat zakresu
kluczenia
Zamowienje udzielone. w trybie
"
powiązanym z występującym z zapyaniem
or"rto*yń osobowo lub kapitałówo.

Termin składania ofert
dzień

Termin składania ofert upĘwa w dniu
e
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realizacii zam ówienia

Ostateczny możliwy do zaakcepto*uniu
zamówienia upływa w dniu

KBS Sp. z

mreSlac

tońin ."uli"u"li

Potocąlzna33A,

NaleĄ podać:

adres, adres mailowy, nr fatsu

składania ofeń:
1) Drogą elektroniczna na_]!1e.9:_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 zaliterać co najmniej:

o
'
r
o
o

Dane identyfikujące oferenta (nanvę i adres),
OPis nawiązującY do Parametrów wyszczególnionych w zap7Ąaniuofertowym,
Wartośćoferry (netto / brutto), wartośćpodatku VAT,
Termin realizacji zamówienia,
Termin ważnościoferty.

D€pusz€za]ne

jest składanie ofert częściowych

/ niedopuszczalne-

OfertY PowinnY zawięraĆ dane identyfikujące oferenta, t1. zawierać peŁna
nazwę wystawcy ofeĘ (np. zostać
oPatrzone Pieczęcią imienna,/ nagłówkową, zostac sporządzone
ni papierze firmówym ię.;. orc.ry musza
ńwnieŻ zawieraĆ datę sPorządzenia dokumentu oraz podpis oferęnta lub
osoby uprawniónej di występowaniu w
jego imieniu, W PrzYPadku wersji elektronicznej za
uysiarczĄące uważa się-połanie imienia i nazwiska osoby
wYstęPującej w imieniu_oferenta (sporządzająĘ oferlę). Za"iatę
sporządzinia dokumentu
uznaje się datę
wysłania ofeĘ drogą elekhoniczrą

-

Przedkładane ofeĘ muszą odPowiadać treści zapytania ofertowego.
Ponadto wskazane jest, by oferta zawięrała
inne dodatkowe informĄe, nP. Warunki płatności,możliwe
uzyskania upusty, wymagania dotyczące
konserwacj i, przeglądów i serwiŚowan ia urządzenia, kosźorys
orertow} ię.
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Niepotrzebne skeślić

(podpis wnioskodawcy/ osoby reprezenfującej
wnioskodawcę/pełnomocnika + Ew. piecząika)

