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(Data)

Przedsiębiorstwo Przętwórstwa
Mięsnego ,,KBS" Sp. z o.o.
Potoczyzna 33A, 19-100 Mońki
tęI.85 7162244, fax 85 7165855

(Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/
Imię i nazwisko, adres, tel. Kupującego)

(Nazwa i adręs oferenta)

wienie ofertv na:

is przedmiotu zamówrenta

warunki udziału w

c) Krlteria oceny oferty - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o

Razem l00%

Zapytanie ofertowe

AUTOMATYCZNA MASZYNA PAKUJACA ROLOWA GŁDBOKOTŁO CZ ĄC A

1. Możliwośótłoczenia folii miękkiej typu PAPE oraztwardej typu APET/PE
2. Możliwośó pakowania próżniowego oraz zmodyfikowaną atmosferą (MAP)
3. Wykonana ze stali kwasoodpornej
4. Szerokośó folii ok.420 mm, dfugość narzędzia ok. 200 mm
5. Podział 3:1 - produkt pakowany: plastry
6.PodziŃż:2
7.Podziń I:1
8. W przypadku folii twardej dno opakowań ożebrowane
9. Wvdainość - ok. 3-5 taktów na minu

Dostawcy, ktorzy znajdująsię w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, na potwierdzenie czego składają oświadczenie o stanie majątkowym i niezaleganiu w

,u ,erla
I cena 75%
ż. termin wvkonania zamowlenla 10%
J. warunk gwarancll 10%
4. warunk serwlsowe 5%

bu Wanla ld
1. Cena - oferta z nĄniższą ceną otrzyma 75%o, pozostałe oferty oceniane będą proporcjonalnie wg
formufu /cenanainiższa spośród badanvch oferV cena badanei oferty) x 75

2. Termin dostawy - oferta znajl<rótszym terminem dostawy otrzyma 10Yo, pozostałe ofeĘ oceniane
będą proporcjonalnie wg formuĘ (termin najkrótszy spośród badanych ofert/ termin zbadanej ofeńy)
x10
3. W?iitńłlłi"ffiłńńblil'óó"eniana będzie długość okresu gwarancji, pod waruŃiem, że będzie ona

dhlższa niż 2 lata wynikająca z przepisów prawa. Ofęńa z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma
tOX, §ÓzoSiałe'oitjity Óieniane będą proporcjonalnie wg formuĘ (okres zbadanej oferty l najdłuższy
spośród badanych ofert) x 10. Gwarancja z terminem 24 miesięcy obowiązująca zgodnie z przepisami
kodeksu cr.rvilneso otrzyma0 %o.

4. Warunki serwisu - oceniana będzie srvbkośó przyiazdll do zgłoszenia, oferta z najtłotszym



Zamowienie udzielone w trybie niniejszego postępowania nie może byc udzielone podmiotom
powiązanym z występującym z zapytaniem ofertowym osobowo lub kapitałowo.

terminem reakcji sęrwisu otrzyma 50ń, pozostŃe oferty oceniane będą proporcjonalnie wg formuły
ikrótsrv czas reakcii serwisu spośród badanych ofert l czas reakcii serwisu zbadanei ofertv) x 5

Informac a na temat zakresu kluczenia

reali 1l Zamowt.

j) Złożonaofertapowinna zawieruó co najmniej:
o Dane identyfikujące oferenta (narwę i adres),
o opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zap5Ąaniu ofertowym,
o Wańośó ofeĘ (netto / brutto), wartość podatku VAT,
. Termin realizacji zamówienia,
o Termin wazności ofeĄ.

k)@/niedopuszczalne-jestskładanieofertczęściowych

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełna nazwę \łystawcy ofeĄ (np. zostać
opatrzone pieczęcią imienna / nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym iĘ,). OfeĘ musza
równięż zawięrać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowaniu w
jego imieniu. W prąpadku wersji elektronicznej za wystarczające uwuża się podanie imięnia i nazwiska osoby
występującej w imięniu ofęrenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumenfu - uznaje się datę
wysłania oferty drogą elektroniczną

Przedkładanę ofeĘ muszą odpowiadać treści zapytania ofeńowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała
inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, mozliwe do uzyskania upusty, wymagania doĘczące
konserwacj i, przeglądów i serwisowania lrządzenia, kosźorys ofertowy Ę.

T

.KBS" Sp. z o.o.
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(podpis wnioskodawcy/ osoby reprezentującej
wnioskodawcę/pełnomocnika + Ew. pieczątka)

Termin składania ofert

Termin składania ofert upł}.wa w dniu
dzień mlęslac rok

2ż l2 ż016

efinln lzac11 lenla
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji
zamówienia uołvwa w dniu

dzień mleSlac rok
15 05 20I1

KBS Sp. zo.o.,Potoczyzna 33A, 19-100 Mońki bądźbiuro@kbsmonki.pl

Należy podać: adres, adres mailowy, nr faksu

1) Drogą elektronicmą na adres: biuro@kbsmonki.pl
Przetwórstwa Mięsnego ,,KBS" Sp. z o.o. Potoczyzna

lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo
33A., i9-100 Mońki lub osobiście w siedzibie

- 
Niepotrzebne skreślió


