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Data

i Publikacja na portalu ARiMR

Nazwa i adres oferenta

Zintegrowane, automatyczne, pneumatyczne utządzenie do karmienia karpi, z 9 rurami do
karmienia ołącznej długości do 800 mb, wraz z transportem i montażemurządzenia,
sźuk 1,

Dostawa i montaż zintegrowanego, automaĘcznego, pneumatycznęgo urządzenia do
karmienia karpi, z 9 rurami do karmienia o łącznej długości do 800 mb, wraz z transportem i
1nontazem urządzeniaw miejscowości Rybin, gmina Kobyla Góra, kod pocźowy 63-507
Kobyla Góra, powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie.

S pecyfi kacj a automaty czne go, pneumatyc znę go ur ządzenia do karmi enia karp i :

- dmuchawa rotacyjna o mocy minimum 3 kW,
- podajnik rotacyjny,
- dziewięć rur transportujących karmę o łącznej długości od 700 do 800 mb,
- e l ektroin s talacj a wT az z r o zdzielnią z ekranem dotykowym

AutomaĘczne, pneumatyczneurządzenie do karmienia karpi musi zostać podłączone przez
oferenta do dwóch zamontowanych już ptzez inwestora standardowych silosów paszowych,
kńdy opojemności 19,5 tony.Zww. silosówautomatycznelrządzeniebędziepobierało

oceny ofert - w o
Lp. Nazwa kryterium Waga

l ceną netto 80
2. Okres warancii w miesiqcąch 20

I13

opis przedmiotu zamówienia

l dostarczało paszę na stawy.



1. Cena
- cena liczona w PLN (eśli cena netto oferty zostanie podana w Euro lub innej walucie,
podczas ptzyznawania punktacji zostanie przeliczona na PLN według kursu sprzedazy Euro
lub innej waluty, opublikowanego pruezNBP z dnia wystawienia oferty. Jeśli w tym dniu
NBP nie publikuje kursu- kurs z dnia poprzedniego)
-ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Lpt-wartośó punktowa, którą należy wyznaczyó
Wmin -wartość najniższa (najniższa cena) spośródzłożonych ofert
Wbo -wartośó danego kryterium (cena dla badanej oferty)
Wkryt. -waga kryterium -max |iczbapunktów (80 pkt), która może byó przyznana w danym
kryterium
Punktacja zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Lpr :(Wmin/Wbo) x Wkryt.

2. Okres gwarancji
-okres gwarancji liczony w miesiącach
-ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Lpz-wartość punktowa, którą należy wyznaczyó
Gmax -wartość najwyższa (najdłuższa gwarancja) spośród złożonych ofert
Gbo -wartośó danego kryterium (okres gwarancji dla badanej oferty)
Gkryt -waga kryterium -max liczba punktów (20 pkt), która moze być przyznana w danym
kryterium
Punktacja zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Lp2: (Gbo/Gmax) x Gkryt

Sumaryczną liczbę punktów dla danej oferĘ obliczamy wg wzoru:
CLP: Lpt+Lpz
CLP - całkowita liczba punktów
Maksymalnaliczba punktów, jakąmożnaprzyznać danej ofercie - 100.
Za najlepszą ofertę uwńa się tą, która osiągnie najwięcej punktów. W przypadku uzyskania

i liczby punktów o wyborze oferty decyduie czasrealizaciizamówienia.

lenle

a na temat zakresu kluczenia

Termin składania ofęrt

Termin nazłożenie oferty wynosi minimum 7 dni od dnia upublicznienia zapytania
ofertowego lub jego zmiany i upływaw dniu 07lcwietnia20?Lroku włącznie.
W przypadku dokonania jakichkolwiek zmiarl w treści zapfiania dokonanychprzez
Zamawiającego, okres zostanie wydłuZony do 7 dni od dnia dokonarria zmiarl.

lZala

213

Odrzuceniu podlegaj ą oferty :

- z okresem gwarancji krótszym niż 12 miesięcy,
- złożone po terminie,
- nie gwaranĘące terminu realizacji,
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożoneplzez oferenta, który nie posiada doświadczenia w dostawie i montażu tego

§pu urządzeńrprzez co nie gwarantuje zachowania 5 letniej trwalości operacji.
Doświadczenie rozumiane jest jako zainstalowanie przez oferenta co najmniej jednego
tego typu automaĘcznego, pneuma§cznego urządzenia do karmienia ryb na terenie
Europy i funkcjonowanie tego §pu urządzenia od co najmniej 5 lat.
- złożone przęz oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powięań

Term in r ealizacji zamówi eni a
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Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia -nie późniejjak do
dnia 11.06.2021 r.
W przypadku obowipywania przepisów prawnych zwiryanych z pandemią,
uniemożliwiaj ących przyjazd brygady monterów na miej sce montażu urządzeńa - istniej e

możliwość przedŁlżenia terminu realizacji zamówienia- po uprzednim wyrazeniu na to

OfertĘ naLeży złożyć w formie pisemnej : |.Fizycznie na adres inwestora tj.:
Kamil Bartoszewicz, Gospodarstwo Rybackie
Królewskie- Rybin, Rogaszyce 2I3 A,63-
500 Ostrzeszów, NIP 5|4-0I-02-720
lub
2. P oprzezwysłanie wiadomości e-mail z
włączoną opcj ą potwierdze nia przeczytania
lub odebrania wiadomości na adres email:
dorota4348@wp.pl
lub
3. Rejestrowaną przesyłką pocźową lub
kurierską, skutecznie doręczoną na adres
inwestora do dnia 07.04,2021roku.

Beneficjent zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na kazdym

ięgo etapie.

Złożonaoferta powinna zawięrać co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
- opis (w dowolnym języku) nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia w Ęm wszystkie
dane wynik ające z,,Opi su przedmiofu zamówienia",
- wartość oferty netto w PLN, w EURO lub innej walucie, dla której NBP publikuje kursy
- termin realizacji,
- okres gwarancji w miesiącach,
- oświadczenie oferenta potwierdzające uruchomienia co najmniej I vrządzenia do
automatycznego, pnerrmatycznego karmienia ryb na terenie Europy funkcjonującego od co
najmniej 5lat.

'MrilńńzAn
: (czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)

I

5l)


