I-Kaizen Sp. z o.o.
ul. Owocowa 1c
66-415 Kłodawa
NIP: 599 316 84 62

Gorzów Wlkp. 31.03.2017

Zapytanie ofertowe
Z dnia 30.03.2017
KOREKTA Z DNIA 31.03.2017
Na zakup maszyny do pasteryzacji i schładzania mieszanki
do produkcji lodów rzemieślniczych
do Kawiarni Maska coffee & sweet ul. Witosa 36a
66-400 Gorzów Wlkp.
I. Nazwa zamawiającego
I – Kaizen sp. z o.o.
ul. Owocowa 1 c
66 – 415 Kłodawa
II. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze postanowienie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Żywność przyjazna osobom z
nietolerancjami pokarmowymi – zakup wyposażenia do laboratorium w Gorzowie Wlkp.” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i
Innowacje dla działania 1.1 Badania i Innowacje.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do
składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W
przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku
do Zamawiającego.
5. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www.maskagorzow.pl
III. Opis przedmiotu zamówienia
KOD CPV: 42900000-5
Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyny do pasteryzacji i schładzania mieszanki
do produkcji lodów rzemieślniczych.
Parametry techniczne:
- obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej zgodnej z wymogami SANEPID
- pasteryzacja w minimum trzech zakresach temperatur: 65oC, 85oC, 90oC
- wbudowane mieszadło wraz z napędem
- wsad minimalny nie większy niż 6 litrów
- chłodzenie maszyny za pomocą wody lub powietrza. Preferowany sposób chłodzenia woda.
- możliwość programowania receptur
- możliwość schładzania i przechowywania mieszanki w maszynie
Lub równoważny
IV. Termin realizacji zamówienia:

Okres realizacji zamówienia: 10 tygodni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wybranym
dostawcą.
V. Wymagania w stosunku do oferenta:
1. Złożenie formularza ofertowego zgodnie z Załącznikiem nr 1 zapytania ofertowego.
2. Brak powiązania osobowego i kapitałowego z Zamawiającym.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu.
2. Do oferty należy dołączyć opis urządzenia i jego specyfikację.
VII. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w lokalu Kawiarnia Maska coffee & sweet przy ul. Witosa 36a 66-400 Gorzów
Wlkp. lub zamieścić na stronie internetowej www.maskagorzow.pl w terminie 7 dni od momentu
zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej.
2. Ocena ofert zostanie dokonana pierwszego dnia po upłynięciu terminu składania ofert.
3. Oferty złożone po upływie 7 dni od momentu zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie
internetowej nie będą rozpatrywane.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z
formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty związane z terminowym i
prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi
przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku uzyskania ofert w walutach innych niż PLN do przeliczania kursu należy przyjąć
kurs sprzedaży NBP z dnia wyboru oferty. W przypadku gdy Narodowy Bank Polski nie publikuje
dla danej waluty kursów sprzedaży, do wykonywania przeliczeń należy zastosować kursy średnie
NBP z dnia wystawienia oferty.
4. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za
realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez
Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
5. Ceną oferty jest cena zgodnie z formularzem ofertowym nr 1 zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe podlegają odrzuceniu i nie będą
brane pod uwagę.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
IX. Kryteria oceny oferty:
a - 30 % cena (wskazana na formularzu ofertowym),
b - 20% różne zakresy pasteryzacji
c – 30% minimalny wsad do 6L
d - 10% możliwość schładzania i przechowywania mieszanki w maszynie
e - 10% długość gwarancji oferty.

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
- Cena - 30 % - wartoœæ punktowa kryterium "Cena" (max 30 pkt) wyliczana wg. wzoru:
Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------Wartość netto wskazana w badanej ofercie

x 30 = ilość punktów

- Różne zakresy pasteryzacji - 20 % - wartość punktowa kryterium "Różne zakresy pasteryzacji" (max 20
pkt) wyliczana wg. wzoru:
ilość programów pasteryzacji w badanej ofercie
-------------------------------------------------------------x 20 = ilość punktów
najwyższą liczbę programów pasteryzacji
- Minimalny wsad do 6L - 30 % - wartość punktowa kryterium "Minimalny wsad do 6L" (max 30 pkt)
wyliczana wg. wzoru:
Minimalny wsad do 6L wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------Wsad w badanej ofercie

x 30 = ilość punktów

- Możliwość schładzania i przechowywania mieszanki w maszynie - 10% - wartość punktowa (max 10
pkt) wyliczana wg. wzoru:
10 pkt – możliwość schładzania I przechowywania w maszynie
0 pkt – brak możliwości schładzania I przechowywania w maszynie
- Długość gwarancji - 10% - wartość punktowa "Długość gwarancji" (max 10 pkt) wyliczana wg. wzoru:
Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie ,
-------------------------------------------------------------------------- x 10 = ilość punktów
Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert

X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi za pośrednictwem strony internetowej
znajdującej się pod adresem www.maskagorzow.pl
XI. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym.
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są
przygotowywane na koszt wykonawców. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy są powiązani
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
4. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
5. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
6. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

7. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
XII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informację można uzyskać pod nr tel. 605 457 157
SKORYGOWANO PKT IX POPRZEZ DODANIE WZORÓW NA WYLICZENIE PROPORCJI
ORAZ USUNIĘCIE Z OPISU OSTATNIEGO KRYTERIUM ZAŁOŻEŃ NIESPÓJNYCH ZE
WZOREM ORAZ PKT III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z DOKONANĄ KOREKTĄ WYDŁUŻENIU
ULEGŁ TERMIN ZŁOŻENIA OFERT NA DZIEŃ 07.04.2017.

XIII. Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

…………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

…………………………………..
Miejscowość, data

Oferta

Dane Wykonawcy
Imię i nazwisko / Nazwa…………………………
Adres……………………………………………..
NIP…………………….Regon………………….
Nr KRS…………………………………………..
Tel……………………………………………......
Adres e-mail……………………………………..

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………..przedstawiamy poniższą
ofertę cenową:
Opis

Wartość netto Stawka vat Wartość brutto

Maszyny do pasteryzacji i schładzania mieszanki
do produkcji lodów wg specyfikacji w pkt. III
zapytania ofertowego
Razem:

Gwarancja na zakupioną maszynę do pasteryzacji i schładzania mieszanki
do produkcji lodów rzemieślniczych ………… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego.
Termin realizacji: ……………. Tygodni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.
Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
Oświadczam, iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się do
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

…………………………...
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym

………………………….
Pieczęć Wykonawcy

…………………………………..
Miejscowość, data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia …………………
Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………….
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)
Oświadczam, że:
Wykonawca nie powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiane jako wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
dla 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 udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3. Pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, 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 lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

