Prostki, dnia 19.01.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzenia do badania wielkości
cząstek

I Zamawiający:
POL-FOODS Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1D
19-335 Prostki

II Przedmiot oferty:
Minimalne wymagania techniczne oferowanych urządzeń:
zakres pomiaru od 0,1 do 1000 mikrometrów
wyposażenie:
- ława optyczna
- przystawka do dyspersji powietrznych
- układ odsysający
- komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem
Serwis w okresie gwarancji bezpłatny

III Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta.
2. Szczegółowe dane techniczne oferowanych urządzeń.
3. Termin realizacji.
4. Warunki gwarancyjne i serwisowe.
5. Wartość oferty (wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia)

IV Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w przedsiębiorstwie POL-FOODS Sp. z o.o. przy ulicy Kolejowej 1D w
Prostkach lub drogą e-mailową na adres: sekretariat@pol-foods.com lub e_litwinko@polfoods.com do dnia 3.02.2017 r. do godz. 16.00

V. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

1.

Wartość oferty
Suma:

Waga %

Max. liczba
pkt.

100%

100

100%

100

1. Kryterium „Wartość oferty”
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda
następna odpowiednio z poniższym wzorem:
Cena minimalna / cena badana * waga * 100pkt.

Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana zainteresowanym podmiotom dnia
10.02.2017 r.

VI. Wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są:
Podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej
2. Posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
4. Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w

szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa w
linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

oraz

Wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego.

