Nr postępowania: DB/BR/2016/3

Zapytanie ofertowe dla projektu pn. „Wdrożenie nowej linii produktów wypiekanych i
wysmażanych z dodatkiem oleju rzepakowego opartych na wynikach badań działu B+R”
planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1. Nazwa i adres Zamawiającego
Dijo Baking Horeca Service Sp. z o.o. Sp. k.
Zabrodzie 28
52-351 Wrocław
NIP: 9131002458

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

CPV:

45320000-6 roboty instalacyjne
42530000-0 części sprzętu chłodniczego, mrożącego i pompy grzewcze

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020. W sprawach nieuregulowanych powyższymi wytycznymi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., Nr 121 z późn.
zm.).
II.2. Warunki zamówienia
II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Tytuł projektu: Wdrożenie nowej linii produktów wypiekanych i wysmażanych z dodatkiem
oleju rzepakowego opartych na wynikach badań działu B+R

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie modułowej komory chłodniczej
(mroźnia i chłodnia).
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Wymagania funkcjonalne: powierzchnia łączna do zabudowy 12,84m2
-podłoga standardowa pokryta blacha nierdzewną tłoczoną 0,8mm.
-podłoga o wytrzymałości 250kg/m2,( wjazd tylko wózkami na kołach gumowych)
-komora modułowa ze ścianką działową do dowolnego ustawienia + obróbka, podział
chłodnia i mroźnia,
-2szt. drzwi 900x2000
-zawór dekompresyjny do mroźni

Załącznik do zapytania ofertowego jest plan pomieszczenia.

II.2.3 Warunki
1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: oferta powinna być ważna nie krócej niż 60 dni.

II.3. Wymagania dotyczące Oferentów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) 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.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;
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2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w ofercie.
II.4 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. załącznik nr 1 formularz oferty
II.5. Składanie ofert:
1. Oferty należy złożyć do 25.04.2016 godzina 16:00.
2. Oferty należy złożyć:
a. w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona
osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt I.1 Zapytania ofertowego
b. za pośrednictwem faxu na nr 71 3614754
c. w formie elektronicznej w postaci skanu na adres tender@dijo.pl
3. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
4. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
5. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną potraktowane jako nieważne.
6. Oferta powinna:
a. zawierać datę sporządzenia i termin ważności oferty.
b. zawierać adres Oferenta, nr NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący w
kraju, w którym podmiot jest zarejestrowany),
c. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby
wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym,
d. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do
reprezentowania oferenta.

II.6. Tryb rozpatrzenia ofert:
1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego
w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia postępowania.
2. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności –
przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje mailowo Oferentów o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
II.7. Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie warunków określonych w pkt. II.3. Wymagania dotyczące Oferentów
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2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez
Oferentów którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących
kryteriów:
a) Kryterium: cena – do 90 pkt.
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
Kx = (Cmin / Cx) * 90 pkt.
gdzie:
Kx – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena netto za
realizację całego zamówienia,
Cmin – najniższa cena netto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,
Cx – cena netto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

b) Kryterium: długość gwarancji – do 10 pkt.

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
Kx = (Wx / Wmax) * 10 pkt
gdzie:
Kx – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „długość gwarancji”,
Wmax – najdłuższa gwarancja wyrażona w miesiącach wskazana w ofertach złożonych na
realizację zamówienia,
Wx – długość gwarancji uwzględniona w ocenianej ofercie.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki określone w pkt. II.3,
która uzyska najwyższą liczbę punktów.
SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE
III.1. Dodatkowe informacje
1) Pytania merytoryczne należy kierować do Pani Magdaleny Iżykowskiej- Kujawy na adres
mizykowska@djio.com.pl. Na pytania merytoryczne Zamawiający będzie udzielał
odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni
przed datą złożenia ofert.
2) Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą
warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach
drogą mailową na adresy, na jakie zostały wysłane zapytania ofertowe.
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III.2. Termin wykonania zamówienia
- 30.06.2016
III.3. Zmiana umowy
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych, na
podstawie określonych poniżej warunków:
1. Wystąpienie siły wyższej.
2. Zmiana terminu wykonania dostawy – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od
stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadania.
3. Zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę
finansowania zadania.
4. W sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana ta może spowodować
wydłużenie terminu wykonania zadania i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy
Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.
5. Gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
6. W przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a
także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

SEKCJA IV: Załączniki
1. Załącznik nr 1 Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 Plan pomieszczenia
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Załącznik nr 1 Formularz oferty
……………………………….
(miejscowość i data)

.

FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE DB/BR/2016/03

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Dijo Baking Horeca Service Sp. z o.o. Sp. k.
Zabrodzie 28
52-351 Wrocław
NIP: 9131002458
DANE OFERENTA:
1.

Nazwa/ Imię i nazwisko

2.

Adres

3.

Tel/fax

4.

e-mail

5.

NIP

6.

Nr wpisu do ewidencji
działalności
gospodarczej/KRS (jeżeli
dotyczy)

1.

2.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie modułowej komory chłodniczej (mroźnia i chłodnia)
stanowiącej przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zamówienia i oświadczamy, że
wykonamy go na warunkach w niej określonych, o parametrach :
……………………………………………….
OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia na następujących warunkach :

Cena netto

Kwota:

(słownie:

)

Długość gwarancji

Okres :

(słownie:

)

3.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z opisem zamówienia i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte i zobowiązujemy się, w przypadku
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wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. OŚWIADCZAMY Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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.
5.. OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunki dotyczące:
 Posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub
czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
 Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
 Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
 Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
5.
6.

7.

UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą do dnia ………..
OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na
stronach …….., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko ……………………………….
Adres: ………………………………………….
Telefon: ………………………………………..
Fax: …………………………………………….
Adres e-mail: …………………………………..

__________________, dnia __ __ 2016 roku

________________________________
(pieczęć i podpis Oferenta)
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