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Masarnia „Borowe”                                                                           Borowe,  10.03.2017 
J.B. Pluta Spółka Jawna 
Borowe, ul. Długa 114 
42-133 Węglowice 

                                              

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zadań planowanych do współfinansowania w ramach PROW 2014 – 

2020 poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 

obrót nimi lub ich rozwój 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup autoklawu 4-koszowego o 

średnicy 1300 mm 

1. Nazwa Beneficjenta: Masarnia „Borowe” J.B. Pluta Spółka Jawna 

2. Przedmiot zamówienia: zakup autoklawu 4-koszowego o średnicy 1300 mm 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub sprzedaży 
maszyn dla przemysłu spożywczego. 
- podmioty wobec których nie prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub 
likwidacyjne. 

4. Parametry techniczne i inne wymagania lub rozwiązanie równoważne: 
Autoklaw 4-koszowy o średnicy 1300 mm 

5. Kryteria oceny ofert: wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące 
kryteria: 



6. Sposób przyznawania punktacji: Punkty przyznawane za podane w tabeli kryteria oceny 
ofert będą liczone według następujących wzorów: 
(Cena)koszt 
Liczba punktów = (Cmin/cof) x 100 x waga gdzie: 
- cmin – najnizsza cena spośród wszystkich ofert  
- cof – cena podana w ofercie 
Okres gwarancji 
Liczna punktów = (Gof/Gmax) x 100 x waga gdzie: 
- Gof - długość gwarancji podana w ofercie 
- Gmax – najdłuższa gwarancja spośród wszystkich ofert 

W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów,  wyżej w 
rankingu będzie oferent, który wskazał niższą cenę, a następnie ten, który wskazał krótszy 
termin realizacji zamówienia  

7. Kryterium udzielania zamówienia: oferta najkorzystniejsza z uwzględnieniem 
kryteriów. 

8. Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2017. 

9. Składanie ofert: oferty należy złożyć do dnia 15.04.2017 do godz. 15:00 osobiście lub 
przesłać na adres firmy pocztą lub e-mailem: kontakt@masarnia-borowe.pl adres: 
Masarnia „Borowe” J.B. Pluta Spółka Jawna Borowe, ul. Długa 114 42-133 Węglowice. 
                                                                  
10. Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela  Pan Jerzy Pluta –  
Tel. 603-975-367 

11. Wykluczenia: Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z 
Beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

Nazwa kryterium Waga %

Cena (koszt) 90%

długość gwarancji 10%

Suma 100%

mailto:kontakt@masarnia-borowe.pl


d) 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. 

e) pozostawieniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

W załączeniu Formularz oświadczenie – załącznik nr1  

12. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres) 
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym 

• termin realizacji zamówienia 

• wartość oferty brutto,  

• wartość  podatku VAT 

• wartość oferty netto 

• termin ważności oferty 
• datę sporządzenia oferty  
• podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu oraz 

opatrzenie pieczęcią firmową i imienną 

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane 
jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do 
uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania 
urządzenia. 

Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub 
osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu. Niedopuszczalne jest składanie ofert 
częściowych. 

13.Informacje dodatkowe 
  

• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego  bez 
podania przyczyny. 

• Miejsce gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe: http://www.masarnia-
borowe.pl/ 

• Data sporządzenia i upublicznienia zapytania ofertowego: 10.03.2017r. 

Załączniki: 

Załącznik nr.1 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 



           


