Kraków, dn. 17-10-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
Polski Karp Sp. z o.o.- Organizacja Producentów
Ul. Józefitów 4/3
30-039 Kraków
Tel./fax : 12 623 72 80
e-mail : biuro@polskikarp.eu
Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
ZAKUP NACINARKI OŚCI DO FILETÓW RYB
Opis przedmiotu zamówienia
Nacinarka ości – 5 szt, o parametrach :
-przepustowość min. 20 szt. Płatów fileta na minutę
-odległość między nacięciami standardowa – 4,5 mm
-układ sterowania start-stop
-zapotrzebowanie na energię elektryczną 0,5-0,7 kW
-maszyna do pracy ciągłej
Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa kryterium
1.
2.
3.
…

Cena netto

Waga
100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada zawartym w zapytaniu ofertowym kryterium – najniższa cena
netto
Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 31-10-2018
Termin realizacji
Termin realizacji : 15-11-2018

Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w zapytaniu parametry mogą wskazywać na, producentów
produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne
tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do
jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest
uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają
parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu . Na Wykonawcy spoczywa ciężar
wskazania „równoważności”.

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z zamawiającym.

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

Ofertę należy złożyć :

Na adres e-mail : biuro@polskikarp.eu
lub
listem poleconym na adres :
Polski Karp Spółka z o.o. – Organizacja
Producentów
Ul. Józefitów 4/3
30-039 Kraków
lub
faxem : Tel./fax : 12 623 72 80
należy podać: adres, adres mailowy, nr fax

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
•
•
•

dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
wartość oferty ( netto, brutto, wartość podatku VAT)

(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)

