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ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16-08
– z dnia 20.02.2017

Dijo Baking Sp. z o.o.
52-351 Wrocław, Zabrodzie 28
NIP: 913-100-24-58
tel. + 48 71 360 47 12

fax. + 48 71 361 47 54

adres strony: www.dijo.pl
adres e-mail: tender@dijo.pl
zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM
zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU CHŁODZENIA TECHNOLOGICZNEGO.
realizowaną w ramach projektu pn.: „Wdrożenie własnej technologii produkcji
prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej
rzepakowy” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
42 21 50 00 – Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub
napojów
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ROZDZIAŁ I
DANE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INFORMACJE WSTĘPNE
1. Dane Zamawiającego
Nazwa: Dijo Baking Sp. z o.o.
Adres: 52-351 Wrocław, Zabrodzie 28
Telefon: + 48 71 361 47 54 fax. + 48 71 361 47 54
Strona www: www.dijo.pl
Poczta elektroniczna: tender@dijo.pl
NIP: 913-100-24-58
2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami
Imię i nazwisko: Piotr Janas
tel./fax.: + 48 71 360 47 25/ + 48 71 361 47 54, kom. + 48 501 837 735
e-mail: pjanas@dijo.pl
3. 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 (wytyczne programowe). 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.).
4. Pisemność postępowania
1) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego:
www.dijo.pl
ROZDZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu chłodzenia technologicznego. Dostawa dotyczy
wyłącznie nowych i kompletnych urządzeń o przedstawionych parametrach:
Wymagania funkcjonalne:
System chłodzenia produktu, transportowanego przez tunel chłodniczy ma za zadanie schłodzić
produkt do określonej temperatury zgodnej ze specyfikacją produktową. Układ sterowania utrzymuje
zadaną temperaturę w zakresie 10-12 ̊ C, wilgotność względną powietrza < 75 % oraz przepływ
powietrza w tunelu, dzięki czemu uzyskuje się zabezpieczenie dla stabilności trwałościowej i
jakościowej produktu.

Strona 2 z 10

Nr postępowania: POIR.03.02.02-00-0155/16 – 08
Kryterium funkcjonalne:
1) Wymiennik chłodniczy
a. Dobór parametrów, wykonanie ze stali nierdzewnej 304,
b. Montaż chłodnicy w docelowym miejscu,
c. Wykonanie instalacji chłodniczej, składającej się z rury stalowej DN80
zabezpieczonej farą antykorozyjną o długości około 16 m, kolan około 12 szt.
kołnierzy około 6 szt. i niezbędnej armatury pomocniczej,
d. Wykonanie izolacji instalacji chłodniczej Armaflex o grubości 20 mm,
e. Uzupełnienie instalacji o brakujące medium chłodnicze glikol propylenowy 35%,
f. Wykonanie automatyki utrzymującej zadaną temperaturę w chłodni w zakresie 10 12 ̊C oraz wilgotności względnej powietrza < 75 % poprzez sterowanie zaworem 3 –
drogowym (316GG MS Kvs63) i płynną regulacją obrotów wentylatorów na
chłodnicy (liczba sztuk wentylatorów zależy od modelu dostarczonej chłodnicy),
g. Kontrola szczelności, odpowietrzenie układu i próby pracy.
2) Kanał nawiewny
a. Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami
co do materiału, wykonania zawartymi w projekcie wykonawczym Wentylacji
Chłodni Technologicznej,
b. Zestawienie elementów kanału nawiewnego:
Nr.:
Produkt ID:
Ilość:
3
1
LKR-1150-400-200-OTHER
4
1
LTROR-1150-500-500-400-775-125-750
5
1
LKR-500-400-2000-OTHER
6
1
LKR-500-400-1715-OTHER
7
1
LBXR-500-400-90
8
1
LKR-500-400-751-OTHER
9
1
JSM-500-400-115
25
1
LKR-500-400-200-OTHER
26
1
JSM-500-400-115
27
1
LKR-500-400-2000-OTHER
28
1
LTR-150-600-100-OTHER-700
29
1
LKR-600-150-575-OTHER
30
1
B-3020-600x150
31
1
LTR-150-600-100-OTHER-700
32
1
LKR-600-150-575-OTHER
33
1
B-3020-600x150
34
1
LKR-500-400-1920-OTHER
35
1
LTR-150-600-100-OTHER-700
36
1
LKR-600-150-575-OTHER
37
1
B-3020-600x150
38
1
LTR-150-600-100-OTHER-700
39
1
LKR-600-150-575-OTHER
40
1
B-3020-600x150
41
1
Zakończenie kanału
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c. Izolacja kanałów – wełna mineralna 4 cm z płaszczem z folii aluminiowej
zabezpieczonej przed odklejaniem.
2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i zamontować pod wskazany adres tj.: Zabrodzie 28,
52-351 Wrocław.
ROZDZIAŁ III
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Realizacja zamówienia od 13.03.2017 do 10.05.2017 roku
ROZDZIAŁ IV
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,
DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW,
ZASADY WYKLUCZENIA I ODRZUCENIA OFERTY
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;
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.
2. W ramach niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: Formularz
zapytania ofertowego
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
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2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem ofertowym,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
ROZDZIAŁ V
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Okres związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ VI
CENA OFERTOWA, WALUTA OFERT, WYNAGRODZENIE
1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia poda cenę netto, za wykonanie całości
zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 1 (formularz oferty).
2. Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i powinna zawierać wyceny wszystkich
elementów niniejszego zamówienia.
3. Wykonawca określając cenę ofertową (koszt) netto za całość zamówienia powinien uwzględnić
wszelkie ewentualne koszty i ryzyka, a także ewentualne upusty i rabaty.
4. Cenę ofertową należy podać w PLN lub USD lub EUR, do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku, gdy wykonawcy przedstawi cenę ofertową w walucie innej niż PLN (tj. EUR lub USD),
Zamawiający w celu porównania ofert dokona przeliczenia kwot przedstawionych w walutach obcych
na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty z dnia
poprzedzającego otwarcie ofert.
5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom
ROZDZIAŁ VII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTETIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oferty, które nie podlegają odrzuceniu, będą oceniane według kryterium cena (waga kryterium
80%) i kryterium długość gwarancji (waga kryterium 20%):
1) W kryterium cena oferty będą oceniane zgodnie z poniższym wzorem:
Pbad = (Cmin / Cbad) x 80% x 100, gdzie:
Pbad – ilość punktów oferty badanej w kryterium najniższa cena,
Cmin – najniższa cena (wyrażona w PLN lub EUR lub USD) zaoferowana w ofertach złożonych na
realizację zamówienia,
Cbad – cena oferty badanej.
2) W kryterium długość gwarancji oferty będą oceniane zgodnie z poniższym wzorem:
Wbad = (Gbad / Gmax) x 20% x 100, gdzie:
Wbad – ilość punktów oferty badanej w kryterium „długość gwarancji”,
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Gmax – najdłuższa gwarancja (wyrażona w miesiącach) wskazana w ofertach złożonych na
realizację zamówienia,
Gbad – długość gwarancji oferty badanej.
2. Ocena końcowa oferty w punktach OK = P + W.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę
wyjaśnień treści złożonych ofert.
ROZDZIAŁ VIII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania podstawowe
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
3) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane
i złączone w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty.
4) Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszego
zapytania ofertowego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez
Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy
opracowanych przez Zamawiającego.
5) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
ROZDZIAŁ IX
MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Zabrodzie 28, 52-351 Wrocław
w terminie do dnia: 06.03.2017 r. do godz. 15.00
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
ROZDZIAŁ X
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
w dniu: 06.03.2017 r. o godzinie 16.00
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ROZDZIAŁ XI
WYBÓR WYKONAWCY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie
zasady i kryteria określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, cenę
wybranej oferty oraz wartość kryteriów punktowych.
ROZDZIAŁ XII
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, nie wcześniej niż 3 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną. O miejscu i dokładnym terminie
zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą.
2. Wykonawca, który wygrał postępowanie będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny.
ROZDZIAŁ XIII
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni niniejsze zapytanie ofertowe, jeżeli:
1) Nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
2) Postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą wybór
wykonawcy.
3) Nie otrzyma dofinansowania, o które ubiega się w ramach projektu pn.: „Wdrożenie własnej
technologii produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej
rzepakowy.” planowanego do realizacji ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach
Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny do momentu jego rozstrzygnięcia.
3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia wraz z uzasadnieniem faktycznym.
ROZDZIAŁ XIV
ZMIANA UMOWY
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych, na podstawie
określonych poniżej warunków:
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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.
ROZDZIAŁ XV
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
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Załącznik nr 1 Formularz oferty
……………………………….
(miejscowość i data)
FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE POIR.03.02.02-00-0155/16 - 08

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Dijo Baking Sp. z o.o.
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 dostawy systemu chłodzenia technologicznego
stanowiącego 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
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
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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 techniczny
• Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
• Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
6.
7.

8.

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 __ __ 2017 roku

________________________________
(pieczęć i podpis Oferenta)
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