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Przedsiębiorstwo Przetwórstwa
Mięsnego ,,KBS" Sp. z o.o.
Potoczyzna 33A, l9-100 Mońki
tel.85 1162244,fax 85 7l65855

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

Zapytanie ofertowe
na:

KRAJALNICA
lenle o

ls miotu zamówienia
l. Automatyczne krojenie produktów - grubośó krojenia 0,5-12 mm
ż. Automatyczny przenośnik taśmowy o długości min. 1200 mm
3. Układanie plastrów w zaprogramowane stosy - max wysokośó stosów - 60 mm
3. Srednica noza minimum 320 mm
4. Wydajność 30-50 cykli/min
5. Maksymalna długość krojonego produktu: 600 mm

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

Razem |00%

warunki udziŃu

Dostawcy, którzy znajdlją się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, na potwierdzenie czego składają oświadczenie o stanie majątkowym i niezaleganiu w
USiZUS-

na a
cena 75%

2. termin wykonania zamówięnia I0%
a
J- warunki cwarancii I0%
4. warunki serwisowe 5%

d)O awanla tacltlLL

l. Cena - oferta z najniższą ceną otrzyma 75%o, pozostałe ofeĘ oceniane będą propoĘonalnie wg
formuły (cena najniższa spośród badanych ofert/ cena badanei ofeńy) x 75
2. Termin dostawy - oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzyma 70Yo, pozostałe ofeĄ oceniane
będą proporcjonalnie wg formuĘ (termin najkrótszy spośród badanych ofert/ termin zbadanej oferty)
xl0
3 W.arq$j g_warancji- ocpniana będzie długość okresu gwarancji, pod warunkiem, że będzie ona
dłuższaiiź'2lata wynikająca zprzepisow prawa. Oferta znajdŁuższym okresem gwarancji otrzyma
I0oń, pozostąłe gfelty openiane będą proporcjonalnie wg formuły (okres zbadanej ofeńy l najdłuższy
spośród badanych ofert) x l0. Gwarancja z terminem 24 miesięcy obowiązującazgodnie zprzepisami
kodeksu cywilnego otrzyma} %o.

4. warunki serwisu - oceniana będzie szvbkość orzxiazdu do zsłoszenia- oferta z naikrótszvm



Zamowienie udzielone w trybie niniejszego postępowania nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z występującym z zap5Ąaniem ofertowym osobowo lub kapitałowo.

terminem reakcji serwisu otrzyma 5Yo, pozostałe ofeĄ oceniane będą proporcjonalnie wg formuĘ
naikrótszv czas reakcii serwisu s badanvch ofertl czas reakcii serwisu zbadanei oferfv) x 5

Informac a na temat zakresu

j) Złożona oferta powinna zawięrać co najmniej:
o Dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
. opis nasviązujący do parametrów wyszczególnionych w zapfianiu ofeńowym,
o Wartośó ofeńy (netto / brutto), wańośó podatku VAT,
e Termin realizacji zamówienia,
o Termin ważności oferty.

k) Dopusuezałne / niedopuszczalne* jest składanie ofert częściowych

Oferly powinny zawięrać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełna nazwę wystawcy oferty (np. zostać
opatrzone pieczęcią imięnna / nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym Ę.). Oferty musza
również zawięrać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowaniu w
jego imieniu. W przypadku wersji elektroniczrej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby
występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu - tlznĄe się datę
wysłania oferty drogą elektronicmą

Przedkładane oferĘ muszą odpowiadać treści zap7Ąania ofeńowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawięrała
inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, mozliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące
konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenią kosźorys ofertowy itp.
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(podpis wnioskodawcy/ osoby reprezentującej
wnioskodawcę/pełnomocnika ł Ew. pieczątka)

ermin składania ofert

Termin składania ofeń upĘ.rva w dniu
dzień mresrac rok

22 Iż 2016

erTnln reallzacll zamowlenla
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji
zamówienia upłrłva w dniu

dzleń mleSlac rok
15 05 2011

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

Nalezy podać: adres, adres mailowy, nr faksu

składania

1) Drogą elektroniczną na adres: biuro@kbsmonki.pl lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo
Przetwórstwa Mięsnego,,KBS" Sp. z o.o. Potoczyzna 33A, l9-i00 Mońki lub osobiście w siedzibie

- 
Niepotrzebne skeślió


