Zapytanie ofertowe

Dębniałki Kaliskie 07.12.2015

Zakłady Mięsne Werbliński Sp. z o.o.
Dębniałki Kaliskie 22
62-800 Kalisz
KRS 0000277443
NIP 9680899664

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych w postaci Biznes Planu w ramach działania
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego
PROW 2014-2020.
a ) Opis przedmiotu zamówienia:
Biznes plan wg. udostępnionego na stronie ARiMR wzoru oraz zgodnie z instrukcją wypełniania
dostępne w linku:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcieinwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html
b) Warunki udziału w postępowaniu:
Złożenie oferty w określonym terminie i odpowiedniej formie na przedmiot zamówienia zgodny z
opisem.
c) Kryteria oceny oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp.
1
2

Kryterium oceny
Cena
Termin wykonania zamówienia w dniach

Istotność w %
80
20

Jeżeli oferenci uzyskają taką samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie oferent, który wskazał
najniższą cenę wykonania usługi
d) Opis sposobu przyznawania punktacji:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o poniższe kryteria i ustaloną punktację do max.100 pkt (100%=100pkt).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
80 punktów można uzyskać za zaoferowanie najniższej ceny zakupu
Punkty będą przyznawane wg formuły W=(Cmin/Cn)x80
Cmin – cena minimalna zgłoszonych ofert
Cn – cena oferty rozpatrywanej
20 punktów można uzyskać za zaoferowanie najkrótszego czasu wykonania usługi w dniach
Punkty będą przyznawane wg formuły W=(Sn/Smin)x20
Smin – najkrótszy czas zgłoszonych ofert w dniach
Sn – czas oferty rozpatrywanej w dniach
e) Informacja na temat zakresu wykluczenia:
Odrzucone zostaną oferty:


Złożone przez podmioty powiązane z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej,
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Złożenie oferty przez podmiot powiązany skutkować będzie jej odrzuceniem.





Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
Które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert
Złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym

f) Termin składania ofert:
Oferty mogą zostać złożone do dnia 14.12.2015
g) Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 28.02.2016
h) Ofertę należy złożyć w:
Zakłady Mięsne Werbliński Sp. Z o.o.
Dębniałki Kaliskie 22
62-800 Kalisz
lub na adres mailowy
feder@werblinski.pl
i) Akceptowane formy składania ofert :
Listem poleconym, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie firmy.
j) Złożona oferta powinna zawierać :
- pełną nazwę wystawcy oferty,
- datę wystawienia oferty,
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym ( opis przedmiotu
zamówienia),
- wartość oferty netto/brutto,
- termin realizacji zamówienia (w dniach),
- termin ważności oferty.
k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Mirosław Feder
..............................................................
( czytelny podpis osoby upoważnionej)

