08.12.ż016 r.
(Data)

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 firmowa/
Imię i nazwisko, adres, tel. Kupującego)

Zapytanie ofertowe
wienie oferty na:

WYTWORNICA LODU

a)

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zdolnośćprodukcyjna lodu 1t-1,2tldoba
ż. Zużyciewody - ok. l, 1 m' /24 h
3. Wykonanaze stalt kwasoodpornej
4.Lód postaó,,suchej" łuski-grubośćok. lmm

5. Temperatura lodu ok. -9"C
6. System autostartu

7. Automatyczny spust wody po
8. Wersia dzielona

zakończeniupracy

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

US i ZUS

-

załaczniknr

I

c) Kryteria oceny

oferty

-

wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi

w

oparciu

o

,onanla Zamowlenla

warunki swarancii

Razem
Opis sposobu ptzyznawania punktacii
1. Cena - oferta znĄniższą ceną otrzyma75Yo, pozostałe oferty oceniane będą proporcjonalnie wg

d)

formuły (cenanalniższa spośród badanych ofert/ cena badanei ofertv) x 75
2. Termin dostawy - oferta znajl<rótszym terminem dostawy otrzyma l0oń, pozostałe ofeĘ oceniane
będą proporcjonalnie wg formuły (termin najkrótszy spośród badanych ofęrt/ termin zbadanej oferty)

x10
3. Wpruuki,§war*Ęir'óceniana będzie długośóokresu gwarancji, pod warunkiem, że będzie ona
dhlższaniZżlata wynikaiąca z przepisów prawa. Oferta znajdłuższym okresem gwarancji otrzyma
107q,,poFo'Stałe'OfeltJl&bniane będą proporcjonalnie wg formuĘ (okres zbadanej ofeĄ l najdfuższy
spoŚród badanych ofert) x 10. Gwarancja z terminem 24 miesięcy obowiązująca zgodnie z przepisami

kodeksu c\,rvilnego otrznma 0

4. Warunki serwisu

-

%o.

oceniana będzie szybkośó przyiazdu do zńoszenia, oferta

z

naikłótszym

terminem reakcji serwisu otrzyma 50ń, pozostałe oferty oceniane będą proporcjonalnie wg formuły
nal
czas reakcii serwisu spośród badanvch ofęrt l czas reakcii serwisu zbadanei ofertv) x 5

e) In
anatemat zakresu
Zamówięnie udzielone w trybie niniejszego postępowania nie może byc udzielone podmiotom
powiązanym z występującym z zapytaniem ofertowym osobowo lub kapitałowo.

D

Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu

dzień

mleSlac

22

12

dzień

mleSlac

15

05

rok
2016

ertnln realizacli zamowlen1 a
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji

zamówienia upłvwa w dniu

rok

ż0l7

KBS Sp. z o.o.,Potoczyzna 33A, 19-100 Mońki bądźbito@kbsmonki.pl
NaleĄ podać: adres,

adres mailowy, nr faksu

Ak

owane 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, 19-100 Mońki lub osobiściew siedzibie

j)

Złożona oferta powinna zawięrać co najmniej:

r
.
o
o
o

Dane identyfikującę oferenta (narwę i adres),
Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
Wartośćoferry (netto / brutto), wartośó podatku VAT,
Termin realizacji zamówienia,
Termin wazności ofeĘ.

k)M/niedopuszczalne*jestskładanieofertczęściowych
OfeĘ powinny

zawięrać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać peŁna nazwę wystawcy oferty (np. zostać
opatrzone pieczęcią irnienna / nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym itp.). OfeĘ musza
równięz zawięrać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowaniu w
jego imieniu. W przypadku wersji elektronicmej za wystarczające uwuża się podanie imienia i nazwiska osoby
występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu
uzlaje się datę
wysłania ofeĘ drogą elektroniczrą.

-

Przedkładane oferry muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by of,erta zawięrńa

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

konserwacj i, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosźorys ofertowy

iĘ,

Przed.sigbiorslwo Plzetwótstwa Mięsnego

'KBS" Sp. z o.o.

19-1O0_Mońki, Potoczyzna 33A

tel. 857162244, fax a6ztosg5s
NlP 5461384998, REG. 2oo4a2726

*

pżEzE§

€,%śs

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

zAR

