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ZAPYTANIE OFERTOWE 
09.11.2018r. 

Data   

 

WOSIK KRZYSZTOF WEKKA-1 

ul. Jachtowa 15 

78-131 Dźwirzyno 

NIP: 6711007821 

REGON: 330380524 

e-mail. ow.pokusa@gmail.com 

www.owpokusa.pl 

tel. +48 602 663 696 

 

Dane identyfikacyjne zamawiającego  

 

 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

 

Dostawę i montaż fabrycznie nowej, wolnej od wad fizycznych i prawnych  linii odbioru odpadów rybnych 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa, wolna od wad fizycznych i prawnych linia odbioru 

odpadów rybnych. 

2. Linia odbioru odpadów rybnych ma być przeznaczona do odbioru odpadów rybnych różnej frakcji z 

jednego lub wielu urządzeń albo stołów obróbczych i transportu odpadów w miejsce wskazane 

(magazyn, chłodnia, skrzynio paleta, itp.) 

3. Linia odbioru odpadów rybnych musi składać się z: 

a. Transportera taśmowego poziomego  - wymiar 16000 mm 

b. Transportera skośnego typu gęsia szyja – wymiar w zależności od ustawienia od 1500mm do 

2000 mm 

c. Maksymalne zapotrzebowanie na moc 3 kW 

4. Miejsce dostawy i montażu linii odbioru odpadów rybnych: Kołobrzeg (78-100), ul. Stoczniowa 6, 

Zakład Przetwórstwa Wstępnego Ryb. 

5. Wykonawca zapewni instalację przedmiotu zamówienia pod nadzorem pracowników Zamawiającego. 

6. Oddanie przedmiotu zamówienia do eksploatacji oraz rozruch dokona Wykonawca w Zakładzie 

Przetwórstwa Wstępnego Ryb Zamawiającego. 

7. Wykonawca w trakcie przekazania przedmiotu zamówienia dokona bezpłatnego szkolenia z obsługi, 

instalacji i administracji linii odbioru odpadów rybnych. 

8. Gwarancja: 

a) Zamawiający wymaga aby minimalny okres gwarancji wynosił 12 miesięcy. 

b) Okres gwarancji liczony będzie od daty uruchomienia danej maszyny/urządzenia, potwierdzonej 

protokołem odbioru. 

9. W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad stwierdzonych w 

przedmiocie zamówienia, o ile wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji. 

10. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w 

przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, powstałe z przyczyn, za 

które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady te ujawnią się i zostaną 

zgłoszone Wykonawcy w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

11. Wszelkie czynności wynikające z gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy w miejscu 

użytkowania przedmiotu zamówienia, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania 

organizacyjne i koszty z tym związane ponosić będzie Wykonawca. 

12. Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu zamówienia z 

użytkowania, spowodowanego uszkodzeniem. 

13. Usunięcie wady zostanie potwierdzone protokołem z opisem rodzaju i ewentualnych przyczyn wady 

oraz sposobu jej usunięcia, a wykonane czynności zostaną odnotowane w dokumencie gwarancyjnym. 
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14. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) 

mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy 

czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tj. spełniających wymagania opisane w 

niniejszej SIWZ rozumianych jako wymagania minimalne. 

15. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 28 grudnia 2018 roku 

16. Przedmiot zamówienia objęty jest zakresem operacji pn. „Rozwój sieci sprzedaży produktów lokalnych 

poprzez modernizację Zakładu Przetwórstwa Wstępnego Ryb WEKAA-1 Krzysztof Wosik”. Operacja 

jest współfinansowana przez Unię Europejską  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w 

ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 

 

 

 

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

Lp. Nazwa kryterium 

 

Waga 

1. Cena brutto 85 pkt 

2. Gwarancja 15 pkt 

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 

1. Liczba uzyskanych punktów jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. 

2. Za najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta o 

najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów. 

3. Liczba punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, 

która uzyskała większą liczbę punktów w ramach kryterium “cena brutto”. A jeżeli zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, które uzyskały taka samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

5. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów: 

a. Punkty za cenę brutto (maksymalnie 85 pkt.) 

Kryterium Cena brutto będzie obliczone za pomocą następującego wzoru: 

Cena brutto = [(Cn : Cb) x 85%] x 100 

gdzie: 

Cn - cena najniższa (brutto) 

Cb - cena wynikająca z oferty badanej (brutto) 

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną. 

Oferty złożone w Euro zostaną przeliczone na złotówki (PLN) wg kursu średniego NBP z dnia 

poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert. W przypadku gdy złożone 

zostaną oferty wyłącznie w EURO, Zamawiający nie będzie dokonywał ich przeliczenia na 

złotówki (PLN). 

b. Punkty za Gwarancję (maksymalnie 15 pkt) 

c. Opis sposobu oceny ofert według kryterium „Gwarancja”: 

• 12 miesięcy gwarancji - 0 punktów 

• 13-24 miesiące gwarancji - 5 punktów 

• 25-48 miesięcy gwarancji - 10 punktów 

• 49 i więcej miesięcy - 15 punktów 

 

 

 

 

Termin składania ofert 

Termin na złożenie oferty wynosi 10 dni roboczych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego. 

 

 

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub 

kapitałowo z zamawiającym. 
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Przez powiązanie 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 z 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.  

 

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie 

zostanie unieważnione. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany zapytania ofertowego 

bez podania przyczyny. W przypadku zmiany postępowania ofertowego Zamawiający opublikuje na własnej 

stronie internetowej (www.owpokusa.pl) informację o zmianie oraz poinformuje drogą e-mail potencjalnych 

wykonawców biorących udział w postępowaniu. Informacja będzie zawierała co najmniej: datę upublicznienia 

zmienianego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania 

ofert o co najmniej 10 dni roboczych od dnia modyfikacji zapytania ofertowego. 

 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym 

Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne 

zakres zmian obejmuje:  

a) zmiany wynikające z przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy;  

b) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy 

przyczyn;  

c) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uzasadnionych, niezależnych od 

Zamawiającego przyczyn;  

d) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT;  

e) zmiany umówionego zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku koniecznych lub 

uzasadnionych zmian w projekcie powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, 

techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, 

konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań 

technologicznych lub użytkowych.  

f) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności. 

 

 

 

Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie: 

 

1. Pisemnej przesłanej na adres Zamawiającego: 

WOSIK KRZYSZTOF WEKKA-1 

ul. Jachtowa 15 

78-131 Dźwirzyno 

 

lub  

 

2. Pisemnej złożonej osobiście w siedzibie Zamawiającego: 

WOSIK KRZYSZTOF WEKKA-1 

ul. Jachtowa 15 

78-131 Dźwirzyno 

 

lub 
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3. Elektronicznej przesłanej na adres e-mail Zamawiającego: ow.pokusa@gmail.com 

 

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  

• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres, numer NIP),  

• opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,  

• wartość oferty netto/brutto. 

 

 


