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Przedsiębiorstwo Przętwórstwa
Mięsnego ,,KBS" Sp. z o.o.
Potoczyzna 33A, 19-100 Mońki
tęI. 85'7 1 62244, fax 85 71 65855

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

Zapytanie ofertowe

NADZIEWARKA owA
Zwracaml wienie ofi

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

Razem l00%

l. Napęd podający farsz- łopatkowy zpompąpróżniową
ż. Z aładunek autom aĘc zny, p o dtr zymywarka j e l it
3. Możliwość porcjowania i odkręcania
4. Wykonania ze stali kwasoodpornej

Dostawcy, którzy znajdująsię w sytuacji ekonomiczrej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, na potwierdzęnie czego składają oświadczenie o stanie majątkowym i niezaleganiu w
US iZUS -załaczniknr 1

l cena 75%
2. termin wykonania zamówienia 10%
a warunk gwarancl1 10%
4. warunk serwlsowe 5%

d) Opis sposobu ptzyznawania punktacll
1. Cena - oferta znajniższą ceną otrzyma75Yo, pozostałe ofeĄ oceniane będą proporcjonalnie wg
formułv kęnanainiższa spośród badanych ofert/ cena badanei oferĘ) x 75

2. Termin dostawy - oferta znajl<rótszym terminem dostawy otrryma IIYo, pozostałe ofeĄ oceniane
będą proporcjonalnie wg formuĘ (termin najkrótsry spośród badanych ofert/ termin zbadanej ofeĘ)
xl0
3. Warunki gwarancji- oceniana będzie dfugość okresu gwarancji, pod warunkiem, że będzie ona
dłlższa,niż 2iłata"rvynikająca zprzepisów prawa. Oferta znajdłuższym okresem gwarancji otrzyma
I\Yo, pozostałe ofeĘ oceniane będą proporcjonalnie wg formuĘ (okres zbadanej oferty / najdłuższy
spośród badanych ofeń) x 10. Gwarancja z terminem 24 miesięcy obowiązująca zgodnie zprzepisami
kodeksu cr.wilnego otrzyma0 %o.

4. Warunki serwisu - oceniana będzie szybkośó przyjazdu do zgłoszenia, oferta z nallłotszym
terminem reakcji serwisu otrzyma 5%o, pozostŃe oferty oceniane będą proporcjonalnie wg formuły
(naikrótszv czas reakcii serwisu spośród badanych ofęrt l czas reakcii serwisu zbadanei oferty) x 5



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

Informac na temat zakresu kluczenia

real

Akce wane forrn składania ofert:

j) Złożona oferta powinna zawierac co najmniej:
o Dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
. Opis nawiązljący do parametrów wyszczególnionych w zapytanil ofertowym,
o Wartość ofeĄ (netto / brutto), wartość podatku VAT,
o Termin realizacji zamówienia,
o Termin ważności ofeĘ.

k) Dopusue-zełne / niedopuszczalne* jest składanie ofert częściowych

OfeĄ powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać peŁna nazwę wystawcy oferly (np. zostać
opatrzone pieczęcią imienna / nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym Ę.). Oftrry musza
również zawięrać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferęnta lub osoby uprawnionej do występowaniu w
jego imieniu. W prąpadku wersji elektroniczrrej za v,rystarczające tlważa się podanie imienia i nazwiska osoby
występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu - aznaje się datę
wysłania ofeĄ drogą elektroniczną.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zaplĄania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by ofęrta zawięrńa
inne dodatkowe informację, np. wafunki płatności, mozliwe do uzyskania upusty, wymagania doĘczące
konserwacj i, przeglądów i serwisowania lrządzenia. kosztorys ofertowy iĘ.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa l,,łięsnego

"KES" Sp. z o.o.
19_100 lVlońki, Potoc,yzna 33A
źel. 857162244, fax 857165855
NiP 5461384998, REG. 2004a2726

P/REZES ZĄRZĄDU
/Ivrłrlrcb H'Wlod=ińtierz Szypclo

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

Termin składania ofeń

Termin składania ofert upĄ.rva w dniu
dzień mlęslac rok

2ż 12 2016

erTnln Izacll Zamowlenla
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacjl
zamówienia upływa w dniu

dzień mleSlac rok
l5 05 20I7

KBS Sp. z o.o.)Potocryzna 33A, 19-100 Mońki bądźbiuro@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 33,Ą, 19-100 Mońki lub osobiście w siedzibie

- 
Niepotrzebne skreślió


