Prostki, dnia 03.03.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż linii technologicznej do
produkcji pelletów ekspandowanych w gorącym powietrzu

Zamawiający:
Nazwa: POL-FOODS Sp. z o.o.
Adres: ul. Kolejowa 1D, 19-335 Prostki
Numer telefonu/Fax: 87 737 94 07/09
NIP: 847-00-04-318
Termin składania ofert: do dnia 03.04.2017 r.
Miejsce i sposób złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 03.04.2017 r. do godziny 16:00 w biurze Zamawiającego
(recepcja firmy), ul. Kolejowa 1D, 19-335 Prostki. Ofertę należy złożyć papierowo w
siedzibie
Spółki.
Oferta powinna być dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach,
uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań. Opakowanie
powinno być opatrzone dopiskiem: „Oferta na dostawę i montaż linii technologicznej do
produkcji pelletów ekspandowanych w gorącym powietrzu. Nie otwierać do dnia 03.04.2017
r. do godziny 16:00”.
Na opakowaniu należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę
Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
Kategoria ogłoszenia: Dostawy
Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: warmińsko-mazurskie, Powiat: ełcki,
Miejscowość: Prostki
Opis przedmiotu zamówienia:
Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wybór dostawcy nowej linii technologicznej do
produkcji pelletów ekspandowanych w gorącym powietrzu, stanowiącej infrastrukturę
niezbędną na wdrożenie do działalności Zamawiającego wyników prac badawczorozwojowych.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowej linii
technologicznej do produkcji pelletów ekspandowanych w gorącym powietrzu. Linia powinna
spełniać następujący, minimalny parametr techniczny: linia do produkcji pelletów
ekspandowanych w gorącym powietrzu o wydajności min. 350 kg/h.
Kod CPV: 42000000-6
Nazwa kodu CPV: Maszyny przemysłowe
Dodatkowe przedmioty zamówienia: Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia: Dostawa i montaż nowej linii technologicznej do
produkcji pelletów ekspandowanych w gorącym powietrzu powinny nastąpić najpóźniej do
końca grudnia 2017 roku.
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy
prawa
nakładają
obowiązek
ich
posiadania;
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także
dysponowania
osobami
zdolnymi
do
wykonania
zamówienia;
3) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość
wykonania zamówienia;
Wiedza i doświadczenie
Posiadana wiedza i doświadczenie, poświadczone będą wykonaniem w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert lub okresie krótszym (jeżeli okres
prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy niż 2 lata) - świadczeń wykonanych co
najmniej trzech dostaw związanych z dostarczeniem linii do produkcji pelletów dla przemysłu
spożywczego.
Potencjał techniczny
Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny
do realizacji przedmiotu zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca powinien się znajdować w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
możliwość wykonania zamówienia.
Warunki zmiany umowy
Umowa nie będzie zmieniana. Zamawiający ma możliwości zmiany treści ogłoszenia lub
unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny w uzasadnionych przypadkach.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Formularz oferty.
Formularz oferty powinien zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta.
2. Dane techniczne oferowanych urządzeń.
3. Termin realizacji.
4. Warunki gwarancyjne i serwisowe.
5. Cena netto i brutto oferty (wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia).

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Lp. Kryterium

Waga
%

Max.
liczba
pkt.

1.

Cena netto

75%

75

2.

Gwarancja liczona w dniach kalendarzowych

25%

25

100%

100

Suma:

Kryterium „Cena netto”
Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
CN = (a/b) x waga (waga = 75 pkt)
gdzie:
CN– ilość punktów przyznana za kryterium cena netto dla badanej oferty (w zaokrągleniu do
jednego miejsca po przecinku);
a – najniższa cena netto spośród ocenianych ofert;
b – cena netto oferty badanej.
Ceny netto ofert wyrażone w euro zostaną przeliczone na polskie złote wg średniego kursu
NBP aktualnego w dniu otwarcia ofert.
Kryterium „Gwarancja liczona w dniach kalendarzowych”
Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
GW = (b/a) x waga (waga = 25 pkt)
gdzie:
GW– ilość punktów przyznana za kryterium gwarancja liczona w dniach kalendarzowych (w
zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku);
a – najdłuższa gwarancja liczona w dniach kalendarzowych spośród ocenianych ofert;
b – gwarancja liczona w dniach kalendarzowych badanej oferty;
Wykluczenia:
Z
Postępowania
wyklucza
się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub nie
wykazał
braku
podstaw
wykluczenia
b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
I. O którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.
553, z późn. zm.9)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z
2016
r.
poz.
176),
II. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997r.–Kodeks
karny,
III.
skarbowe,
IV. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
(Dz.
U.
poz.
769);

c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo,
o
którym
mowa
w
pkt
2)
powyżej;
d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł
wiążące
porozumienie
w
sprawie
spłaty
tych
należności;
e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez
zamawiającego
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia;
g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie
zamówienia;
h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015
r.
poz.
1212,
1844
i
1855
oraz
z
2016
r.
poz.
437);
k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się
o
zamówienia
publiczne;
l) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są:
Podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
•
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
•
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
•
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
•
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

