Zamawiający:
Organic Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Sieniawskiego 1
37-530 Sieniawa
NIP: 815-17-63-326

Sieniawa 2022.07.21

Informacja
o modyfikacji/zmianie do ogłoszenia nr 02/18/07/2022

Zamawiający: Organic Sp. z o.o., z siedzibą w Sieniawie (37-530), ul. Mikołaja
Sieniawskiego 1, wprowadza następujące modyfikacje/zmiany treści Zapytania
ofertowego dotyczącego zadania:
Pakowaczka do sproszkowanego soku, granulatu i chipsów z ekologicznego
topinamburu.
1. W załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego - Specyfikacja techniczna, w ust. 2:
1) w pkt 1 po wyrazie „torebek” dodaje się wyrażenie „/saszetek”
po w/w zmianie pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) automatyczna maszyna do napełniania i zgrzewania torebek/saszetek
płaskich oraz typu „Doy- Pack”, o maksymalnej wadze napełniania do 1,0 kg,
2) dodaje się punkt 9 w brzmieniu:
„9) wydajność minimum 5 szt. torebek/saszetek na minutę”

ZMIANY OZNACZONO KOLOREM PONIŻEJ W TEKŚCIE JEDNOLITYM
ZAPYTANIA OFERTOWEGO,
dotyczącego zadania:
Pakowaczka do sproszkowanego soku, granulatu i chipsów z ekologicznego
topinamburu.
- kolor czarny na żółtym tle – zapisy dodane - obowiązujące.
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Zamawiający:
Organic Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Sieniawskiego 1
37-530 Sieniawa
NIP: 815-17-63-326

Tekst jednolity 2022.07.21
Sieniawa 2022.07.18

Zamawiający: Organic Sp. z o.o., z siedzibą w Sieniawie (37-530), ul. Mikołaja
Sieniawskiego 1, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie
konkurencyjnego wyboru wykonawców, mającym wyłonić podmiot – Wykonawcę
zadania: Pakowaczka do sproszkowanego soku, granulatu i chipsów
z ekologicznego topinamburu.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zadania:
Pakowaczka do sproszkowanego soku, granulatu i chipsów z ekologicznego
topinamburu.
I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie w/w zadania, tj. dostawa,
montaż i uruchomienie automatycznej maszyny do napełniania i zgrzewania
torebek płaskich i typu Doypack, z zastosowaniem wyłącznie urządzeń i maszyn
nowych fabrycznie oraz wszystkie stosowane w ramach realizacji zadania
maszyny, urządzenia i materiały będą nowe, nie stanowiły przedmiotów wystaw,
rozbiórek oraz nie były przedmiotem testów.
2. Opis przedmiotu zamówienia - zadania:
Założenia techniczne zadania podano w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego – Specyfikacja techniczna.
3. Do kalkulacji należy przyjąć koszty kompleksowej sprzedaży, dostawy (transportu),
montażu i uruchomienia kompletnego zestawu maszyn i urządzeń: Pakowaczka do
sproszkowanego soku, granulatu i chipsów z ekologicznego topinamburu,
w działającym zakładzie produkcyjnym Zamawiającego w miejscowości: Sieniawa
(37-530), ul. Mikołaja Sieniawskiego 1, powiat przeworski, woj. podkarpackie, w tym
koszty:
- sprzedaży, dostawy i rozładunku wszystkich niezbędnych urządzeń i materiałów;
- przygotowania miejsca montażu;
- montażu i uruchomienia maszyn i urządzeń,
- uporządkowaniem miejsca montażu po zakończeniu prac;
- realizacji przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in.
w zakresie zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialności za odpady
powstałe w trakcie realizacji robót,
4. Zamawiający dopuszcza stosowanie równoważnych rozwiązań technicznych
w stosunku do rozwiązań przyjętych w specyfikacji technicznej.
5. Wymagana minimalna długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, liczona
w miesiącach to minimum 12 miesięcy od daty protokołu odbioru zadania bez
zastrzeżeń.
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6. Oferent będzie zobowiązany wraz z przedmiotem zamówienia dostarczyć
kompletną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia oraz inne dokumenty
stosownie do obowiązujących w danym zakresie przepisów oraz praktyki
gospodarczej, przykładowo: aktualne wszelkie niezbędne atesty, certyfikat CE,
autoryzację producenta dla sprzedaży, deklaracje zgodności producenta lub inne
dokumenty potwierdzające, że oferowane maszyny, urządzenia są dopuszczone
do obrotu i używania, dokumenty gwarancyjne, świadectwa jakości wymagane
przepisami prawa, dokumentację techniczno-ruchową, szczegółowe instrukcje
obsługi w języku polskim, inne dokumenty wymagane przepisami prawa.
7. Jako wykonanie zadania uznaje się podpisanie przez Zamawiającego protokołu
odbioru zadania bez zastrzeżeń.
8. Z uwagi na znaczenie przedmiotowego zadania dla ciągłości produkcji
w zakładzie Zamawiającego, wymagany maksymalny czas przybycia serwisu w
przypadku zgłoszenia awarii oraz rozpoczęcia usuwania awarii to 72 godzin
od zgłoszenia awarii.
II. TRYB PRZEPROWADZANEGO POSTĘPOWANIA
1. Niniejsze postępowanie wyboru wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji podlegającej pomocy ze środków PROW 20142020 jest prowadzone z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania więcej niż jednej oferty przez jednego oferenta
lub grupę działających wspólnie podmiotów
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych - zawierających więcej niż
jeden wariant realizacji zadania.
5. Zamawiający dopuszcza by kilka podmiotów wspólnie ubiegało się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku te podmioty zobowiązane są do ustanowienia Lidera w celu
reprezentowania ich w postępowaniu i w zawarciu umowy w przypadku wyboru takiego
Wykonawcy przez Zamawiającego.
6. Koszty udziału w postępowaniu, w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa oferent.
III. ZASADY MODYFIKACJI TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIAN OFERT.
1. Zamawiający jest uprawniony do modyfikacji treści Zapytania ofertowego przed upływem
terminu składania ofert.
2. W przypadku modyfikacji treści Zapytania zostanie umieszczona stosowna informacja na
portalu ogłoszeń ARiMR przy umieszczonym zapytaniu ofertowym. Ponadto Zamawiający
w takim przypadku może przedłużyć termin składania ofert o stosowną ilość dni.
3. Modyfikacja zapytania ofertowego po upływie terminu składania ofert nie jest możliwa
4. Zmiana złożonej oferty przed terminem otwarcia ofert jest możliwa jedynie w drodze wycofania
oferty i ponownego złożenia zmienionej oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Modyfikacja oferty po upływie terminu otwarcia ofert nie jest możliwa.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Zamawiający i Oferent nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących
złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
7. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie
zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony Zamawiającego - składającego Zapytanie ofertowe.
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IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

SPOSOBU

1. Oferenci muszą spełniać niżej wymienione warunki:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi Zapytania ofertowego oraz nie podlegać wykluczeniu z możliwości realizacji
zadania na podstawie odrębnych przepisów lub prawomocnych wyroków sądu.
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotowym zadaniem
oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia niniejszego Zapytania ofertowego.
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedmiotu zamówienia niniejszego Zapytania ofertowego;
4) nie znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji ani w stanie uzasadniającym złożenie
wniosku o ogłoszenie upadłości;
2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej (w Rozdziale IV ust. 1) warunków zostanie
dokonana na podstawie podpisanych przez oferentów oświadczeń zgodnych z wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Brak dołączonego
oświadczenia oferenta potwierdzającego spełnianie powyższych warunków spowoduje
odrzucenie oferty.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają ponadto następujące warunki
udziału w postępowaniu - których oferta nie podlega odrzuceniu stosownie do postanowień
zawartych w Rozdziale IX,
4. Wymogi formalne – jeżeli ofertę składa wspólnie grupa podmiotów, wówczas ofertę podpisuje
jej lider, który zobowiązany jest również dostarczyć umowę grupy i stosowne pełnomocnictwo
dla Lidera.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
przedłożone przez oferentów dokumenty i oświadczenia metodą: spełnia/nie spełnia.
6. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej,
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.
V. ZAWARTOŚĆ OFERTY.
1. Oferta Oferenta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być
sporządzona zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym oraz opisem
przedmiotu zamówienia określonym w Załącznikach nr 1 do niniejszego Zapytania
Ofertowego.
Oferent składa ofertę z wykorzystaniem Formularza oferty, zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Oferta winna zawierać przynajmniej:
1) Pełną nazwę i adres siedziby oferenta oraz numer NIP, nr wpisu we
właściwym rejestrze, w którym ujawniony jest oferent. Zapisy w właściwym
rejestrze, w którym został wpisany oferent powinny potwierdzać, iż osoba/osoby
podpisujące ofertę są uprawnione do reprezentacji oferenta.
W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika nie wymienionego
w właściwym rejestrze, pełnomocnik powinien dołączyć oryginał dokumentu
pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczoną kopię.
Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej zamiast numeru NIP umieszcza w ofercie numer
identyfikacyjny umożliwiający weryfikację oferenta w elektronicznym rejestrze
przedsiębiorców kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dodatkowo dołącza wydruk lub wypis z właściwego rejestru potwierdzający nr
wpisu oferenta do rejestru oraz potwierdzający, iż osoba/osoby podpisujące
ofertę są uprawnione do reprezentacji oferenta.
2) Adres
e-mail
oferenta,
służący
do
korespondencji
w
sprawie
przedmiotowego postępowania;
3) Adres korespondencyjny Oferenta jeśli jest inny niż adres siedziby;
4) Nazwę zadania – Pakowaczka do sproszkowanego soku, granulatu i chipsów
z ekologicznego topinamburu;
5) Datę sporządzenia oferty;
6) Datę ważności oferty - wymagane minimum 30 dni od daty otwarcia ofert;
7) Czas realizacji zadania (w tygodniach lub dniach) od dnia podpisania umowy kontraktu lub termin do którego zadanie zostanie zrealizowane - nie dłużej jednak
niż do dnia 30 listopada 2022 r.;
8) Cenę/koszt łączną oferty netto i brutto przedmiotu zamówienia po
uwzględnieniu ewentualnych upustów,
a) w cenie/koszcie oferty nie może być ujęty koszt cła, opakowania,
ubezpieczenia, koszt szkolenia, koszt części zamiennych, koszt
dojazdów, diet, dokumentacji projektowej, legalizacji;
b) na cenę/koszt oferty składa się kompleksowe wykonanie zadania
w miejscowości: Sieniawa (37-530), ul. Mikołaja Sieniawskiego 1,
powiat przeworski, woj. podkarpackie .
c) cena/koszt 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.
9) Podanie w miesiącach okresu gwarancji na przedmiot zamówienia liczony
od dnia pisemnego odbioru przez Zamawiającego, nie krótszy jednak niż
12 miesięcy;
10) Podanie w godzinach czasu przybycia serwisu polskojęzycznego do
zakładu Zamawiającego w przypadku awarii oraz rozpoczęcia usuwania
awarii od zgłoszenia awarii, nie dłuższy jednak niż 72 godziny;
11) Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia Nr 1
zgodnie z wzorem stanowiącym Zał nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Przedkładana oferta musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania
ofertowego. Opis zakresu oferty winien odpowiadać każdemu z punktów
specyfikacji technicznej.
3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na papierze firmowym
Oferenta lub papierze opatrzonym na pierwszej stronie pieczątką firmową Oferenta.
Oferta (formularz oferty) oraz Oświadczenie Nr 1, zgodne z wzorem stanowiącym zał. 2 do
niniejszego Zapytania ofertowego, powinny być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Oferenta (oryginał podpisu).
Ponadto każda strona oferty musi być parafowana przez Oferenta.
Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę
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uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
4. Oferta wraz z załącznikami sporządzona w języku innym niż polski powinna być
przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego.
5. Oferty nie zawierające powyższych elementów/zagadnień zostaną odrzucone
z przyczyn formalnych.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT.
1. Kryteria oceny ofert.
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie stosować kryteria przedstawione poniżej:

Lp.
K1

Kryteria oceny oferty
Cena/koszt łączna netto oferty w PLN

K2

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia
(w miesiącach)
Czas przybycia serwisu polskojęzycznego do
zakładu Zamawiającego w przypadku awaryjnego
zatrzymania urządzenia oraz rozpoczęcia usuwania
awarii od zgłoszenia awarii (w godz.)
Razem

K3

Waga kryterium
90 %
5%
5%

100 %

2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie
następujących wzorów:
1) Kryterium K1 - Cena/ koszt łączna netto oferty w PLN.
cena łączna netto oferty
najtańszej (PLN)
= ---------------------------------- x 100 x znaczenie 0,90 = max. 90,00 pkt.
netto oferty w PLN
cena łączna netto oferty
badanej (w PLN)
Cena/koszt łączna

W przypadku ceny/kosztu oferty wystawionego w walucie obcej, cena/koszt
zostanie przeliczona na PLN wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia oferty.
Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do szacowanej wartości
przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania, za taką cenę,
przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych
przepisów, w szczególności jest niższa o co najmniej 30% od drugiej oferty
w zakresie wysokości ceny, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień
w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Oferencie. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne
czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane
rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia
dostępne dla Oferenta, oryginalność projektu Oferenta oraz wpływ pomocy
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publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca
ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia.
2) Kryterium K2 - Okres gwarancji na przedmiot zamówienia (w miesiącach)
W zależności od okresu gwarancji zadeklarowanego przez Oferenta dana oferta
otrzyma następującą ilość punktów:
- okres gwarancji od 13 miesięcy do 24 miesięcy włącznie
3 pkt,
- okres gwarancji 25 miesięcy i więcej
5 pkt.
3) Kryterium K3 - Czas przybycia serwisu polskojęzycznego do zakładu
Zamawiającego w przypadku awarii oraz rozpoczęcia usuwania awarii od
zgłoszenia awarii (w godzinach).
W zależności od zadeklarowanego przez Oferenta, czasu przybycia serwisu
polskojęzycznego do zakładu Zamawiającego w przypadku awarii oraz
rozpoczęcia usuwania awarii od zgłoszenia awarii w godzinach (podawanego
w pełnych godzinach) - dana oferta otrzyma następującą ilość punktów:
- czas do 24 godzin włącznie
5 pkt,
- czas od 25 godzin do 48 godzin włącznie
3 pkt,
- czas od 49 godzin do 60 godzin włącznie
1 pkt.
Uwaga: kryterium dotyczy czasu fizycznego przybycia pracowników serwisu
oraz rozpoczęcia usuwania awarii (nie czasu zdalnej reakcji).
Wymagany maksymalny czas przybycia serwisu w przypadku zgłoszenia awarii oraz
rozpoczęcia usuwania awarii to 72 godzin od zgłoszenia awarii.
3. Ogólna ocena danej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:
W = K1 + K2 + K3
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną
liczbę punktów w ww. kryteriach zgodnie z powyżej przedstawionymi zasadami.
5. W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną ofertę takiej samej ilości punktów
wyliczonych wg ww. kryteriów, wybór nastąpi:
1) w oparciu o kryterium K 1 – cena/koszt łączna oferty w PLN - wybór oferty
tańszej;
2) w przypadku uzyskania przez więcej niż jedną ofertę takiej samej ilości
punktów oraz takiej samej najniższej ceny oferty, Zamawiający wezwie
oferentów, których oferty uzyskały taką samą ilość punktów i posiadają taką
sama cenę/koszt oferty, do złożenia w terminie 7 dni kalendarzowych od
otrzymania wezwania drogą e-mail, dodatkowych ofert w zakresie
ceny/kosztu oferty w PLN;
3) oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny lub kosztu
wyższego niż w złożonych pierwotnych ofertach.
6. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający
może zawrzeć umowę z Oferentem, który spełnia wymagania Zapytania ofertowego
i którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.
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VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Ostateczny akceptowany przez Zamawiającego termin odbioru do użytkowania
przedmiotu zamówienia ustala się do 30 listopada 2022 r.
Przedłużenie ostatecznego terminu odbioru do użytkowania przedmiotu zamówienia
może nastąpić w skutek wystąpienia siły wyższej.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
Termin składania ofert – nieprzekraczalny termin do dnia 02 sierpnia
2022 r. do godz. 12:00
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat): Sieniawa (37-530),
ul. Mikołaja Sieniawskiego 1
lub przesłać do Zamawiającego przesyłką pocztową lub kurierską do siedziby
Zamawiającego: 37-530 Sieniawa, ul. Mikołaja Sieniawskiego 1
W każdym przypadku liczy się data (godzina i minuty) wpływu do siedziby
Zamawiającego .
3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
„Oferta – Pakowaczka (…) topinamburu.
Nie otwierać do dnia 02.08.2022 r. do godz. 12.00”
Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Oferenta.
4. Oferta złożona po w/w terminie składania ofert podlega odrzuceniu.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.08.2022 r. o godz.
1200
1.

IX. ODRZUCENIE OFERTY
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
2) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału
w postępowaniu;
3) została złożona przez podmiot powiązany z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania
między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy
technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta lub pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
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powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z oferentem/wykonawcą w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
tych osób.
4) została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym;
5) nie zawiera wszystkich wymaganych treścią
niniejszego Zapytania
dokumentów.
2. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne oświadczenia
potwierdzające brak przesłanek do odrzucenia oferty z postępowania. Wzór
oświadczeń stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Oferty bez dołączonych i podpisanych przez uprawnionych przedstawicieli
oferenta oraz opieczętowanych oświadczeń wg załączonego wzoru (zał. nr 2)
zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania na każdym
etapie bez wyboru żadnej z ofert, rozpisanie ponownego postępowania
w tym samym zakresie.
Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zmawiającego w przypadku
skorzystania przez niego z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

XI. KLUCZOWE WARUNKI I POSTANOWIENIA DLA UMOWY O REALIZACJĘ
ZADANIA.
1. Oferent/Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, po zakończeniu procedury oceny ofert
i publikacji wyników postępowania.
2. Wybrana do realizacji (uznana za najkorzystniejszą) oferta oraz niniejsze
Zapytanie ofertowe stanowią załączniki do umowy z Wykonawcą.
3. Dopuszcza się zastosowanie zamiennych rozwiązań technicznych w trakcie
realizacji zadania, pod warunkiem, że:
1) będą uzasadnione warunkami technicznymi i technologicznymi,
2) nie wpłyną na pogorszenie parametrów technicznych i technologicznych,
3) zastosowanie zamiennego rozwiązania uzyska zgodę obydwu stron umowy
wyrażonej na piśmie,
4) zastosowanie zamiennego rozwiązań technicznych nie wpłynie na wartość
zawartej umowy.
4. Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta
nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
5. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu
świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania
wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne W powyższym
przypadku wykonawcy nie przysługuje od zamawiającego żadne dodatkowe wynagrodzenie
lub jakakolwiek rekompensata za ograniczenie zakresu przedmiotu zamówienia.
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6. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie
zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania
danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych
dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek
wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
przy czym wykonanie:
1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów
dla Zamawiającego lub
2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania
tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
7. W okresie gwarancji – naprawa gwarancyjna obejmuje także dojazd technika oraz
części zamienne.
8. Po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą, jest możliwa zmiana takiej umowy,
za zgodą obu stron w formie pisemnej - podstawą takiej zmiany są okoliczności
związane z wystąpieniem zdarzeń i warunków niezależnych od Zamawiającego
i wykonawcy, których nie dało się przewidzieć, utrudniające terminowe lub
prawidłowe wykonanie zamówienia, wystąpienie siły wyższej.
Okolicznościami, warunkami takimi w szczególności są niestandardowe
i nietypowe dla danej pory roku okoliczności i zdarzenia atmosferyczne, zmiany
przepisów powodujące konieczność zmiany umowy, itp. W/w warunki zmiany
umowy nie mogą naruszać obowiązujących przepisów.
9. W umowie z wybranym Wykonawcą zostaną wprowadzone następujące
postanowienia co do zasad i warunków płatności za przedmiot zamówienia:
1) I rata płatności – 30% wartości zamówienia – do 7 dni po podpisaniu umowy,
2) II rata płatności – 50% wartości zamówienia – do 3 dni po dostarczeniu
urządzeń,
3) III rata płatności – 20% wartości zamówienia – do 7 dni po pozytywnym
uruchomieniu instalacji – podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego.
10. Administratorem danych osobowych, które znajdą się w ofercie oraz złącznikach
do oferty jest Zamawiający – Organic Sp. z o.o. Zamawiający będzie przetwarzał
dane osobowe w określonych celach: analizy i oceny przedłożonej oferty,
zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści
danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść,
usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych.
Każdy
z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.

XII. ZAŁĄCZNIKI
1. Specyfikacja techniczna.
2. wzór Oświadczenia Nr 1 Oferenta
3. Formularz oferty.
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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna
1. Przedmiot specyfikacji technicznej: zakres zadania obejmuje sprzedaż, dostawę,
montaż i uruchomienie w zakładzie Zamawiającego nowych, nieużywanych,
nieuszkodzonych, nie będących przedmiotem ekspozycji maszyn i urządzeń
składających się na kompletne zadanie: Pakowaczka do sproszkowanego soku,
granulatu i chipsów z ekologicznego topinamburu.
Przeznaczenie pakowanie sproszkowanego soku, granulatu i chipsów
z ekologicznego topinamburu.
2. Charakterystyka techniczna zadania: Pakowaczka do sproszkowanego soku,
granulatu i chipsów z ekologicznego topinamburu.:
1) automatyczna maszyna do napełniania i zgrzewania torebek/saszetek płaskich
oraz typu „Doy- Pack”, o maksymalnej wadze napełniania do 1,0 kg,
2) dozownik ślimakowy z regulacją ilości zasypu,
3) waga kontrolna z odrzutem wadliwych torebek,
4) wykrywacz metalu,
5) szerokość saszetki: od 90 mm do 250 mm,
6) wysokość saszetki: od 120 mm do 280 mm,
7) elementy metalowe mające kontakt z produktem wykonane ze stali
nierdzewnej min. AISI 304,
8) możliwość opcji - szybkiej zmiany na pakowanie produktów półpłynnych,
9) wydajność minimum 5 szt. torebek/saszetek na minutę”
3. Powyżej wymienione maszyny i urządzenia powinny być kompletne i gotowe do
pracy bez konieczności dodatkowych nakładów. Wszystkie elementy konieczne do
uruchomienia powyżej wymienionych maszyn i urządzeń a nie ujęte w niniejszej
specyfikacji powinny być wyspecyfikowane i uwzględnione w cenie oferty.

4. Miejsce realizacji zadania – Składana oferta cenowa powinna obejmować koszt
dostawy maszyn i urządzeń oraz ich montaż i uruchomienie w zakładzie
produkcyjnym Zamawiającego w miejscowości: Sieniawa (37-530), ul. Mikołaja
Sieniawskiego 1, powiat przeworski, woj. podkarpackie.
5. Materiały:
Wszystkie dostarczane materiały powinny być nowe, nie stanowić przedmiotów
wystaw, rozbiórek oraz nie mogą być przedmiotem testów. Stosowane materiały
powinny być dopuszczone do obrotu na rynku europejskim (UE), posiadać
deklarację zgodności CE oraz właściwe aprobaty techniczne oraz atesty, jeżeli są
wymagane na podstawie obowiązujących przepisów.
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6. Dokumenty wymagane od wybranego wykonawcy po wykonaniu zadania:
a) dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów, w tym aprobaty techniczne,
b) deklaracje CE,
c) atesty, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
d) instrukcje obsługi, dokumentacja techniczno – ruchowa
e) protokół z odbioru obiektu przez Zamawiającego bez wad i zastrzeżeń,
f) Przekazywana dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim lub
z dołączonym tłumaczeniem na język polski.

UWAGA I: Oferta winna potwierdzać wprost spełnienie wymagań powyższej
specyfikacji.

UWAGA II: Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązania techniczne, które
nie naruszają zasadniczych założeń zadania.

Oferta, której treść nie odpowiada powyższej specyfikacji zostanie odrzucona.
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Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego
OŚWIADCZENIE Nr 1 OFERENTA
Oświadczam/y, że:
posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi Zapytania ofertowego oraz nie podlegam/y
wykluczeniu z możliwości realizacji zadania na podstawie odrębnych przepisów
lub prawomocnych wyroków sądu;
2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym
przedmiotowym zadaniem oraz
dysponuję/my potencjałem
technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia niniejszego
Zapytania ofertowego;
3) znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedmiotu zamówienia niniejszego Zapytania ofertowego;
4) nie znajduję/my się w stanie upadłości lub likwidacji ani w stanie uzasadniającym
złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości;
5) osoba/osoby podpisujące ofertę i załączniki do niej są uprawnione do reprezentacji
oferenta i nie zaszły na dzień podpisania oferty i jej załączników żadne
okoliczności, które miałyby wpływ na właściwą reprezentację oferenta.
W przypadku pełnomocników oświadczam/y, że pełnomocnictwo osoby/osób,
które podpisały ofertę nie zostało odwołane, zmienione bądź nie wygasło;
6) złożona oferta nie uwzględnia w cenie kosztów ceł, opakowania,
ubezpieczenia, kosztów szkolenia, kosztów części zamiennych, kosztów dojazdów
i diet personelu, dokumentacji projektowej, legalizacji;
7) przedmiotem dostawy i montażu będą wyłącznie urządzenia i maszyny nowe
fabrycznie oraz wszystkie stosowane w ramach realizacji zadania maszyny,
urządzenia i materiały będą nowe, nie stanowiły przedmiotów wystaw, rozbiórek
oraz nie były przedmiotem testów;
8) nie podlegam/y odrzuceniu z postępowania, w szczególności brak jest powiązań
kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania
między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej
lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich
imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
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,
e) pozostawaniu z oferentem/wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
1)

…………………..
(data)

………………………………………………………………
(podpis/y osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta
opatrzone pieczątką/ami imienną/ymi
lub czytelne opisanie imienia i nazwiska osoby podpisującej)
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
…………………………………..………….
(pieczęć Oferenta)

Zamawiający:
Organic Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Sieniawskiego 1
37-530 Sieniawa

FORMULARZ
OFERTY
Niniejsza oferta jest składana w ramach, prowadzonego przez Zamawiającego
postępowania w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców, mającego wyłonić
podmiot – Wykonawcę przedmiotu zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym
Zamawiającego – zdanie: Pakowaczka do sproszkowanego soku, granulatu
i chipsów z ekologicznego topinamburu, z dnia 18 lipca 2022 r.

1. Oferent:
…………………………………………………………..………………………………………………………..
(nazwa Oferenta)
……………………………………………………..……………………………………………………………..
(adres siedziby oferenta)
NIP: …………………………………

Nr KRS (lub nr w innym rejestrze): ……………………………………………………………………
2. Adres e-mail oferenta: …………………………………………………………………………….
3. Adres korespondencyjny Oferenta jeśli jest inny niż adres siedziby:
……………………………………………..…………………………………………………………………..

4. Nazwa zadania: Pakowaczka do sproszkowanego soku, granulatu i chipsów
z ekologicznego topinamburu.
5. Data sporządzenia oferty:

……

………….. 2022 r.

6. Data ważności oferty: ………………………………………………………………………………….
(wymagane minimum 30 dni od daty otwarcia ofert tj. od 02.08.2022 r.)

7. Czas realizacji przedmiotu zamówienia: .......................................................................................
(w tygodniach od dnia podpisania umowy lub termin do którego zadanie zostanie zrealizowane,
nie dłuższy jednak niż do dnia 30 listopada 2022 r.)

(parafka Oferenta)
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cd. Formularza oferty

8. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia (zadanie: Pakowaczka do
sproszkowanego soku, granulatu i chipsów z ekologicznego topinamburu.) w/w
Zapytania ofertowego (całość), za cenę/koszt:
…………..…………..……………..…………… netto,
……………………………………………………

brutto;

9) Oferuję/my okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony od dnia pisemnego
odbioru przez Zamawiającego zadania w miesiącach: ……..…………. miesięcy.
(nie krótszy niż 12 miesięcy)

10) Oferuję/my czas przybycia serwisu polskojęzycznego do zakładu Zamawiającego
w przypadku awarii oraz rozpoczęcia usuwania awarii od zgłoszenia awarii: ... godz.
(nie dłuższy niż 72 godz.)

Oświadczam/y, że niniejsza oferta obejmuje całość przedmiotu zamówienia i jest
sporządzona zgodnie z w/w Zapytaniem Ofertowym, w tym opisem przedmiotu
zamówienia określonym w Załączniku nr 1 do w/w Zapytania Ofertowego oraz jej
zakres odpowiada Specyfikacji technicznej (w/w Załącznik nr 1).

Ofertę niniejszą składam/y na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.
Zał.:
1) Oświadczenie Nr 1 zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do w/w
Zapytania ofertowego,
2) ewentualnie zagadnienia Oferty dotyczące spełniania wymogów Specyfikacji
technicznej przedmiotu zamówienia,
3) ewentualnie Inne (należy wymienić):
…………………………………………………………………………………………………….…………

- Pełnomocnictwo, w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika,
zgodne z postanowieniami części V, ust. 2 pkt 1 w/w Zapytania ofertowego.

…………………..
data

……………………………………………………………….………………
podpis/y osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta
(opatrzone pieczątką/ami imienną/ymi
lub czytelne opisanie imienia i nazwiska osoby podpisującej)
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