ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 02/11/2015r.
ROLA Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z
przedstawionymi wymogami:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie Analizatora całego ziarna zbóż
o parametrach nie gorszych niż:
- analizator skanujący, umożliwiający zdejmowanie całego widma w zakresie 570-1100 nm,
- do prowadzenia analiz zbóż, rzepaku, i kukurydzy i mierzenia składników minimum: wilgotności, białka,
glutenu, skrobii.
2. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę w terminie składania ofert.
3. Kryteria oceny ofert :
Cena – 90%
Okres gwarancji – 10%
4. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
1) Cena – 90%
Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LC = CMIN/CO x100 pkt x 90%
Gdzie:
LC – liczba punktów za kryterium cena
CO – cena netto oferty
CMIN – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
2) Okres gwarancji – 10%
Liczba punktów w kryterium gwarancja zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LG = (GO/GMAX x 100pkt x 10%)
Gdzie:
LG – liczba punktów za długość gwarancji,
GO – przyznany okres gwarancji w badanej ofercie wyrażony w miesiącach.
GMAX – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji wyrażony w miesiącach.
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5. Termin składania ofert
do dnia 09.11.2015 r.
6. Warunki wykluczenia
Oferent nie może być podmiotem powiązanym z firmą ROLA Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo
lub 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 przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej
5. pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób
Warunek ten zostanie oceniony jako spełniony gdy zostanie przesłana przez oferenta informacja :
„Nie jestem podmiotem powiązanym z firmą ROLA Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo.”
7.Termin realizacji zamówienia
– po podpisaniu umowy nie później niż do dnia 31.03.2016 r.
8. Osoba uprawniona do kontaktu
- Krzysztof Jamrowski - tel.: 604 260 260, adres email: krzysztofjamrowski@rola.com.pl
- Magdalena Marczak – Tel.: 603 798 285, adres email: magda@glina.pl
9. Sposób złożenia oferty
Oferty muszą być przesłane listem, pocztą kurierską lub złożone osobiście w siedzibie firmy ROLA Sp. z o.o.
lub elektronicznie na adres poczty: magda@glina.pl lub krzysztofjamrowski@rola.com.pl lub
rola@rola.com.pl
Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.
Z poważaniem,
Krzysztof Jamrowski
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