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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

OFERENT 

SZRONBUD SP.ZO.O. 

Ul. Samuela Lindego 1 

30-148 Kraków 

 

ZAMAWIAJĄCY 

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PRUDNIKU 

Ul. Prężyńska 1 

48-200 Prudnik 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

ROZBUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ ORAZ BUDOWĘ CHŁODNI W ZAKŁADZIE 

PRODUKCYJNYM W ŁAMBINOWICACH 

a) Opis przedmiotu zamówienia: 

- wykonanie komory chłodniczej ze ściana działową o wymiarach zewnętrznych 

11m x8 m wysokość 4,2m ze spadem do 3,2m 

- wykonanie ławic betonowych wraz z posadzką zacieraną na mokro (niepylna) 

- wykonanie muru oporowego 

- wykonanie oraz montaż obróbek blacharskich 
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- montaż drzwi chłodniczych przesuwnych szt. 2 

- montaż urządzenia chłodniczego o wydajności ok 60 kW w części przeznaczonej na 

chłodnię 

- montaż automatyki chłodniczej wraz z instalacją elektryczną  

- uruchomienie urządzenia 

- opracowanie kosztorysu Inwestorskiego 

Wszystkie urządzenia winne posiadać dokumentację techniczną, instrukcję obsługi 

oraz certyfikat CE w języku Polskim. 

Przedmiot zamówienia obejmuje także transport, montaż i uruchomienie w zakładzie 

kupującego 

b) Warunki udziału w postępowaniu 

I. W postępowaniu ofertowym mogą brać udział firmy, które są w stanie 

zapewnić również serwis urządzeń określonym w punkcie „a)” 

 

II. Zamówienie udzielane w trybie postępowań ofertowych przez Zamawiającego, 

nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub 

kapitałowo. 

 

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego 

imieniu 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, 
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3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) Pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii proste, 

5) Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

III. Przygotowanie oferty na formularzu pod nazwą oferta – dopuszczalne jest 

złożenie przez Oferenta dodatkowych dokumentów stanowiących załącznik do 

formularza Oferta (np. referencje, uzupełniające informacje techniczne itp.). 

 

IV. Ocena formalna spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana 

będzie w oparciu o Ofertę i pozostałe dokumenty, które dostarczy oferent. 

c) Kryteria oceny oferty 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

- najniższa cena – waga znaczenia 70 % (70punktów) 

-najdłuższy czas trwania gwarancji liczony od dnia uruchomienia maszyny ( miesiącach) 

– waga znaczenia 20 % (20 punktów) 

-najkrótszy termin realizacji zamówienia liczony od dnia podpisania umowy 

kupna/sprzedaży – waga znaczenia 10% (10 punktów) 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z 

zapisami zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego 

(oferent nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona). 

d) Opis sposobu przyznawania punktacji  

I. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta – 100 punktów. 

II. W przypadku kryterium Najniższa ocena, oferta otrzyma ilość punktów, obliczoną 

na podstawie poniższego wzoru: 
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Cn 

     C = ------- x 70 pkt 

  Co 

 CN- najniższa cena netto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

CO – cena netto ocenianej oferty  

 

III. W przypadku kryterium Najdłuższy czas trwania gwarancji liczony od dnia 

uruchomienia maszyny ( w miesiącach), oferta otrzyma ilość punktów, obliczoną 

na podstawie poniższego wzoru: 

Go 

     G = ------- x 20 pkt 

 Gn 

 

 Go –czas trwania gwarancji czyli ilość miesięcy z ocenianej oferty 

Gn – najdłuższy czas trwania gwarancji (największa ilość miesięcy) spośród  ofert  

niepodlegających odrzuceniu 

IV. W przypadku Najkrótszy termin realizacji zamówienia liczony od dnia podpisania 

umowy kupna/sprzedaży ( w tygodniach), oferta otrzyma ilość punktów, obliczoną 

na podstawie poniższego wzoru: 

Kn 

     K = ------- x 10 pkt 

  Ko 

Kn – najkrótszy termin realizacji zamówienia (najmniejsza ilość tygodni) spośród 

ofert niepodlegających odrzuceniu  

Ko- czas realizacji zamówienia czyli ilość tygodni z ocenianej oferty 
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V. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje najwyższa suma punktów jaką 

otrzyma oferta. 

VI. Jeżeli Oferenci uzyskają taka samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten 

podmiot, który uzyskał najkrótszy czas reakcji serwisowej. 

 

VII. Gdy treść ofert oraz złożonych przez oferentów dokumentów jest niepełna, lub 

zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu ofertowym, 

Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do oferentów o 

uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym 

terminie. Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejsze daty wystawienia od 

terminu składania ofert do przedmiotowego postępowania, o ile potwierdzają 

spełnianie przez oferenta warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w 

dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wezwanie do uzupełnienia braków 

będzie skierowane o wszystkich oferentów, których oferty zawierają braki. 

 

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawiania w tekście oferty oczywistej 

pomyłki pisarskiej, pomyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta, 

którego oferta została poprawiona.  

 

e) Informacje na temat zakresu wykluczenia   

 

Odrzuceniu podlegają oferty:  

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego (nie spełnienie 

któregokolwiek z warunków dotyczących przedmiotu zamówienia), 

- złożone przez Oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu 

ofertowym, 
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- oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w zapytaniu ofertowym, a w 

przypadku gdy Oferent, był wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków 

w ofercie, jeżeli nie dokona tego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

- złożone przez Oferenta podlegające wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 

osobowych lub kapitałowych, 

- której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 

- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.  

 

Termin składania ofert:   

f) Termin składania ofert:   

Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2020 

Otwarcie ofert, ich ocena oraz spisanie protokołu z postępowania o udzielenie 

zamówienia, nastąpi następnego dnia roboczego w siedzibie Zamawiającego 

 

g) Termin realizacji zamówienia   

Ostateczny termin możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa 

w dniu  31.03.2021 

 

 

 

h) Ofertę należy złożyć lub przesłać na wybrany adres Zamawiającego:  

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku  

  ul. Prężyńska 1 , 48-200 Prudnik  

- adres mailowy: 

sekretariat@mleczarnia.com  
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i) Akceptowane formy i zasady składania ofert 

Oferty mogą zostać wysłane listem poleconym, pocztą kurierską, drogą elektroniczną 

lub złożone osobiście u Zamawiającego. Dowodem przekazania oferty może być 

pokwitowanie odbioru oferty. 

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku, gdy Oferent przedłoży 

więcej niż jedną ofertę nie będzie rozpatrywana żadna ze złożonych przez niego ofert. 

Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

złożoną przez siebie ofertę. 

Oferent nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

 

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  

- dane identyfikacyjne oferenta ( pełna nazwę i adres),  

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis 

przedmiotu zamówienia),  

- wartość oferty netto, brutto, wartość podatku VAT  

- termin realizacji zamówienia,  

- termin ważności ofert.  

 

k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych lub wariantowych. 

 

l) Unieważnienie postępowania  

Zamawiający zastrzega sobie możliwości zmiany warunków postępowania przed jego 

zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 

m) Zawarcie Umowy  

I. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zaproszony do podpisania 

umowy o dostawę przedmiotu zamówienia.   

Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta. 
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II.  Po podpisaniu Umowy z wybranym Wykonawcą, podczas realizacji zamówienia, 

dopuszczalne jest dokonywanie zmian postępowań umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (tj. aneksów do umowy w 

zakresie rzeczowym, finansowym i terminowym).  

III. Ewentualne warunki zmiany umowy to m.in.:  

1. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, oraz;  

2. Zmiany zakresu lub metody wykonywania przedmiotu umowy, której to zmiany w 

chwili zawarcia umowy strony nie mogły przewidzieć.   

 

n) Informacje administracyjne:  

Miejsce, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:  

 

Wysłano droga elektroniczną do minimum trzech potencjalnych Wykonawców. 

 

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku 

  

Osobą upoważnioną i wykonującą w imieniu Zamawiającego czynności związane  

Ryszard Piotrowski tel. 693458860 e-mail: ryszard.piotrowski.osmp@wp.pl  

 

Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do ww. osoby upoważnionej przez 

Zamawiającego w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i uwag związanych z 

zapytaniem ofertowym.  

 

o) Data sporządzenia upublicznienia zapytania ofertowego:  

02.12.2020 

Sporządził:       Zaakceptował:  
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