Bługowo, dnia 16.04.2018

Zapytanie ofertowe
I.

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGRO-AQUA Jakub Kurkowski, zwany w dalszej części
Zamawiającym.
Adres zamawiającego/miejsce realizacji zamówienia: Bługowo 39, 77-400 Złotów, woj.
wielkopolskie
Osoby uprawnione do udzielenia wyjaśnień: Jakub Kurkowski email: jakub.kurkowski@agro-aqua.pl
tel. 607 767 365
Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGRO-AQUA Jakub Kurkowski Bługowo 39, 77-400
Złotów, woj. wielkopolskie
II.
1.

2.
3.

III.

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie zasad konkurencyjności
wyboru wykonawców dla zadań przewidzianych do wsparcia w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Zamówienie jest objęte dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne z uwzględnieniem obowiązku traktowania na
równych prawach wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu zakupowym w
sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i efektywnej konkurencji.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego kombajnu zbożowego o mocy od 240 KM do 260
KM zgodnie z poniższą specyfikacją
Opis przedmiotu zamówienia:
- moc maksymalna od 240 do 260 KM,
- efektywna szerokości cięcia przyrządu żniwnego od 5,0 do 5,6 m ,
- pojemność zbiornika ziarna 6000-7500 litrów,
- 5 wytrząsaczy,
- hydrauliczne przestawianie klepiska
- elektryczna regulacja sit,
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- oś tylna kierująca napędowa,
- ogumienie osi napędowej przedniej 900/60-R32 lub szersze
- ogumienie osi napędowej tylnej kierującej 600/55-R26,5 lub szersze
- rozdrabniacz słomy,
- wózek transportowy do przyrządu żniwnego
- klimatyzacja,
- fotel operatora pneumatyczny
- system GPS z mapowaniem plonu
Maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 czerwca 2018 roku.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa powyższego fabrycznie nowego (rok produkcji 2018r.)
urządzenia do siedziby Zamawiającego wraz z przeprowadzeniem szkolenia
IV.

Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie przez Wykonawców następujących warunków:
- oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych
przedmiotem zamówienia;
- oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzonej działalności;
- oferent musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu
zamówienia;
- oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie
przedmiotu zamówienia.
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia oferenta,
które to należy złożyć wraz z ofertą.
Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

V.

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów. Forma dokumentów.

1. Oferta winna zawierać przynajmniej:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym
b) Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu - wg.
załącznika nr 1 do zapytania ofertowego
c) Dane identyfikacyjne oferenta;
d) Datę sporządzenia oferty;
e) Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;
f) Wartość oferty (netto oraz brutto) ujmujący wszystkie upusty cenowe;
g) Termin związania ofertą. Min długość okresu związania z ofertą to 60 dni
h) Podpis wykonawcy, lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu;
i) Termin realizacji zamówienia (dostawy towaru)
j) Warunki gwarancji (okres gwarancji podany w miesiącach) liczony od daty dostawy i
uruchomienia urządzenia.
k) Długość czasu reakcji serwisu podaną w godzinach od zgłoszenia awarii

2. Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
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3. Oferta oraz oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu muszą
mieć formę pisemną i zostać złożone w oryginale z podpisami osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy. Ewentualne inne składane dokumenty powinny być przedstawione
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
VI.

Kryteria oceny ofert wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert stanowią: (nazwa oraz waga):
1 cena brutto (C)
2 okres gwarancji podany w miesiącach (G)
3 czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (S)

70%
20%
10%

Opis sposobu przyznania punktacji:
1 Cena brutto (C) - waga 70%
Punkty w ramach kryterium ceny brutto zostaną wyliczone wg wzoru:
Ilość przyznanych punktów C =

x 70;

gdzie: Cn - najniższa oferowana cena,
Cb - cena badanej oferty
Cena zawarta w ofercie ma zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

2 Okres gwarancji (G) podany w miesiącach - waga 20%
Punkty w ramach kryterium okres gwarancji zostaną obliczone wg wzoru:
x 20

Ilość przyznanych punktów G =
gdzie: Gb: okres gwarancji badanej oferty (w miesiącach)
Gn: najdłuższy okres gwarancji w ofertach (w miesiącach)

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dostarczone maszyny wynosi
12 miesięcy.
3 Czas reakcji serwisu (S) - waga 10%
Punkty w ramach kryterium czas reakcji serwisu zostaną wyliczone wg wzoru:
Ilość przyznanych punktów S =

x 10;

gdzie: Sn - najkrótszy oferowany czas serwisu,
Sb - czas serwisu w badanej ofercie
Maksymalny wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu wynosi 48 godzin.
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1. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po
przecinku.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
uzyskaną po zsumowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert (C+G+S)
3. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą ilość punktów uniemożliwiając
wybór oferty najkorzystniejszej, zamawiający wybierze spośród nich ofertę tego wykonawcy,
który wskazał niższą cenę.
4. Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie informacji przedstawionych przez
wykonawców w formularzu ofertowym.
VII.
Informacja o przesłankach wykluczenia wykonawcy
Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku następujących
okoliczności:
● w przypadku istnienia powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami
wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, a wykonawcą;
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na:
● uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
● posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
● pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika,
● pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
● pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

VIII.

Informacja o przesłankach odrzucenia oferty

1. Zamawiający odrzuci oferty :
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań
osobowych lub kapitałowych,
2. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytania ofertowego, zostaną
Wykonawcy niezwłocznie zwrócone.
IX.

Termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w miejscu składania ofert pod adresem wskazanym w punkcie I
zapytania ofertowego do dnia 25 kwietnia 2018 roku w godzinach od 8:00 do godz. 16:00.
Liczy się data wpływu oferty!
2. Akceptowalne formy składania ofert:
a. przesyłka pocztowa;
b. poczta kurierska;
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3.
4.
5.
6.

X.
1.
2.
3.

4.

5.

c. osobiście w zamkniętej kopercie
Oferta musi wpłynąć do zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Inne zastrzeżenia
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Zakazana jest zmiana treści oferty w zakresie elementów podlegających ocenie w ramach
kryteriów oceny ofert (w tym w szczególności wysokość zaoferowanej ceny).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania przetargowego bez
podania przyczyn na każdym jego etapie w szczególności, gdy cena najkorzystniejszej oferty
przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, pomimo
pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego 7-dniowego terminu, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
Jakub Kurkowski

Załączniki:
1) oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu
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Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZESŁANEK DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGRO-AQUA Jakub Kurkowski
Bługowo 39, 77-400 Złotów
Zakres dostaw: kombajn zbożowy
Niniejszym oświadczam/my, iż brak jest przesłanek do wykluczenia z udziału w
postępowaniu o dostawę nowego kombajnu zbożowego
Nie istnieją powiązania osobowe lub kapitałowe pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru
wykonawcy, a wykonawcą.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na:
● uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
● posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
● pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika,
● pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
● pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

…………………………………………….
(data/podpis/pieczęć)
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