
08.12.2016 r.

(Data)

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa
Mięsnego ,,KBS" Sp. z o.o.
Potoczyzna 33A, 19-100 Mońki
tęl. 85 1 162ż44, fax 85 7 1 65855

Q.,Tazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/
Imię i nazwisko, adres, tel. Kupującego)

ienie oferty na:

miotu zamówienia

l . Wykonan a ze stali kwasoodpornej
2. Dymogenerator hermeĘczny przystosowany do zrębków wędzarniczych
3. Zasilanie nagrzewnicy - olejowe
4. Dopasowana standardowych wózków wędzarnicrychĘpu Z
5. Wysokość komory do 3500 mm

warunki udziału w

Razem |00%

Zapytanie ofertowe

KOMORA WEDZARNICZO -P ARZELNICZA 3-WOZKOWA - szt.2

Dostawcy, którzy znajdĄą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, na potwierdzenie czego składają oświadczenie o stanie majątkowym i niezaleganiu w
US iZUS -zalacznjknr I

c) Kryteria oceny oferty - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o
nast

l cena 75 Y"
2, termin wvkonania zamówienia 10%
.'_ warunki swarancii 10%
4. warunki serwisowe 5%

d) Opis sposobll, przyznawania punlćacji
l. Cena - oferta znajniższącenąotrzyma75Yo, pozostałe ofer§ oceniane będą proporcjonalnie wg
formułv /cęnanainiższa soośród badanvch ofert/ cena badanei ofertv) x 75
2. Termin dostawy - oferta znajtłotszym
będą proporcjonalnie wg formuĘ (termin
x10

terminem dostawy otrzyma 10oń, pozostałe ofeńy ocenianę
najkrótszy spośród badanych ofert/ termin zbadanej oferĘ)

3. Warunki gwarancji- oceniana będzie długość okresu gwarancji, pod warunkiem, że będzie ona
dłuższa niż 2 lata ryyglkająca z przepisów prawa. Oferta z najdłlższym okresem gwarancji otrrylma
l}Yospgzsśfułe o'n$ijióóóniane będą proporcjonalnie wg formuły (okres zbadanej oferty l najdłuższy
spośród badanych ofert) 1 10. Gwarancja z terminem 24 miesięcy obowiązująca zgodnie zprzepisami
kodeksu cvwiltieso ohłm a 0 %o.

4. Warunki serwisu - oceniana będzie szybkośó prq,jazdtl do zgłoszenia, oferta z najkłotszym
terminem reakcji serwisu otrzyma 5%o, pozostałe oferty oceniane będą proporcjonalnie wg formuły
(naikrótszy czas reakcii serwisu spośród badanych ofert l czas reakcii serwisu zbadanei oferĘ) x 5



Zamówienie udzielone w trybie niniejszego postępowania nie może byó udzielone podmiotom
powiązanym z występującym z zapy,laniem ofertowym osobowo lub kapitałowo.

Informaci a na temat zakresu Iuczenia

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
o Dane identyfikujące oferenta (nanvę i adres),
. opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
o Wartość ofeĘ (netto / brutto), wartośó podatku VAT,
r Termin realizacji zamówienia,
o Termin ważności oferty.

k)M/niedopuszczalne*jestskładanieofertczęściowych

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać peŁna nazwę wystawcy oferĘ (np. zostać
opatrzone pieczęcią imienrra / nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym Ę.). OfeĘ musza
również zawierać datę sporządzęnia dokumęntu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowaniu w
jego imieniu. W przlpadku wersji elektronicznej za wystarczające lważa się podanie imienia i nazwiska osoby
występującej w imięniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu - lz:'nle się datę
wysłania oferty drogą elektronicmą.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by ofęrta zawierńa
inne dodatkowe informacje, np. waruŃi płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące
konserwacj i, przeglądów i serwisowan ia ur ządzenia. ko sźorys ofertowy Ę.

'KBS" Sp. z o,o.
19-100 Mońki, Potoczvzna 33Atel. 857162244, fax 857165s55
NlP 5461384998, REG. 200402726

(podpis wnioskodawcy/ osoby reprezentującej
wnioskodawcę/pełnomocnika ł Ew. pieczątka)

Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu
dzień miesiac rok

ż2 I2 2016

ermt n ręaltzaclt zalnowtenla
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji dzień mreSrac rok
zamówienia upływa w dniu 15 05 ż0I,]

KB S Sp. z o.o., P otoczyzna 3 3 A, l 9- 1 00 Mońki bądź biur o@kbsmonki,pl

Nalezy podać: adres, adres mailowy, nr faksu

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 osobiście w siedzibie

Niepotrzebne skreślić


