
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI rUNDuSZ

ROZWOJU BEGIONALNEGO

Projekt wsp61finansowany ze srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ORGANIC SPOtKA
Z OGRANICZONJ\ ODPOWIEDZIALNOSCIJ\
ul. Miekiewieza 1A
37-110 Zolynia

Dotyczy:
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
• Dzialanie 4.4. Nowe inwestycje 0 wysokim potencjale innowacyjnym
• Wnioseko dofinansowanie nr POIG.04.04.00-18-045j09 pn. "Wdroienie linii do

produkcji sproszkowanego soku z topinamburu w oslonie witaminy C przygotowywanego
dla zastosowan farmaceutycznych"

• Umowa 0 dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-18-045j09-00 z dnia 05.11.2012r.

I. ZAMAWIAJi\CY
ORGANIC SPOtKA
Z OGRANICZONJ\ ODPOWIE~ZIALNOSCIJ\
ul. Miekiewieza 1A
37-110 Zolynia
NIP: 8151763326
REGON: 180404226

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zam6wienia jest SAMOCHOD DOSTAWCZY

III. SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Minimalne parametry techl1iczne:

• moe silnika ad 140 do 170 KM.
• naeisk naos przedniq 1700-2000kg.
• samoeh6d z zabudowq typu blaszak a wymiaraeh wewl1~trznyehskrzyni ladunkowej: dlugosc

4000-5000mm, szerokosc 1600-1800mm, wysokosc 1800-2000mm.
• drzwi tylne dwuskrzydlowe do 270 stopni.
• ladownosc do 3,5 t
• mozliwosc przystosowania do przewozu do 7 os6b

Minimall1e wyposazenie samochodu :
• klimatyzaeja,
• tempomat,
• ESP,
• ASK

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Tennin realizaeji zam6wienia: do 30.06.2013
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V. MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA
ul. Sieniawskiego 1, 37-530 Sieniawa

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Zlozona oferta powinna zawierae, co najmniej:

• Nazw~, numer NIP i adres oferenta wraz z pieczqtkq firmowq.
• Dat~ sporzqdzenia oferty,
• Opisnawiqzujqcy do parametr6w wyszczeg61nionych w zapytaniu ofertowyl11.
• Cen~ jednostkow~ (netto oraz brutto) kazdego przedmiotu oraz cen~ (netto oraz

brutto) calej oferty w PLN lub w EURO. W przypadku zlozenia oferty w EURO nalezy
dokonae przeliczenia waluty na PLN wg sredniego biezqcego kursu wyliczonego i
ogloszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wystawienia zapytania ofertowego,

• Odniesienie do posiadanego certyfikowanego Systemu Zarzqdzania Srodowiskiem ISO
14001:2004 oraz Systemu Zarzqdzania Jakosciq ISO 9001:2000 - jesli dotyczy,

• Termin waznosci oferty.

Wskazane jest, by oferta zawierala r6wniez inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki
platnosci i dostawy, mozliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Wymagamy ofert w j~zyku polskim. Oferta powinna bye sporzqdzona na papierze firmowym oferenta lub
opatrzona pieczqtkq finnowq. Oferta musi bye podpisana przez osob~ lub osoby uprawnione do
wyst~powania w obrode prawnym w imieniu oferenta.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKtADANIA OFERT
Oferty nalezy skladae do dnia 08.04.2013 poprzez jeden, dogodny dla Zleceniobiorcy spos6b:

a. mailowo na adres marcinsobus@op.pl
b. za posrednictwempoczty bqdz kuriera na adres ul. Mickiewicza lA, 37 -11 0 Zolynia
c. osobiscie w siedzibie Finny pod adresem ul. Mickiewicza 1A,37-110 Zolynia.

VIII. WARUNKI SKtADANIA OFERT
1. Oferty zlozone po terminie nie b~dq rozpatrywane.
2. Oferent maze przed uplywem terminu skladania ofert zmienie lub wycofae swojq ofert~.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy maze zqdac ad oferent6w wyjasnien dotyczqcych

tresci zlozonych ofert.
4. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwose zmiany zapytania ofertowego przed uplywem tenninu

skladania ofert.
5. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwose uniewaznienia post~powania przed uplywem terl11inu .

skladania ofert.

IX. WARUNKI DOPUSZCZENIA OFERTY
1. Warunkiem dopuszczajqcym jest zgodnose ofertyze wskazanymi w zapytaniu minimalnymi

parametrami technicznymi.
2. Wyb6r najkorzystniejszej ofertyzostanie dokonany w oparciu 0 nast~pujqce kryteria:

• Cena " waga 80%,
Certyfikat ISO 14001:2004 - waga 10%

• Certyfikat ISO 9001:2000 - waga 10%
Przyjmuje si~, iz 1% wagi kryterium = 1pkt.

X. SPOSOB DOKONYWANIA OCENY SPEtNIENIA WARUNKOW
Zamawiajqcy dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zam6wienia poprzezprzyznanie punkt6w
za spelnienie kazdego kryterium. Ocenie podlegae b~dzie lqcznie cala oferta. Za najkorzystniejszq ofert~
zostanie uznana ta, kt6ra zdob~dzie najwi~kszq ilose punkt6w, przy czym zasady przyzna;-vania punkt6w
Sq nast~pujqce:

Max. Uose punkt~ 2

mailto:marcinsobus@op.pl
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Ocenie odle a cena netto
Ocenie podiega fakt posiadania
wdrozonego i certyfikowanego

Systemu Zarzqdzania
Srodowiskiem ISO 14001:2004
Ocenie podiega fakt posiadania
wdrozonego i certyfikowanego
Systemu Zarzqdzania Jakosciq

ISO 9001:2000

Kryterium "Cena":
Oferta z najnizszq cenq otrzymuje 80 punkt6w.

• Pozostale oferty b~dq punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle nast~pujqcej
formulyarytmetycznej:
(X+Y) x 100, gdzie:
X = najnizsza cena,
Y::: cena ocenianej oferty.

Kryterium "Certyfikat ISO 14001:2004":
• Oferta, w kt6rej dostawcazadekIaruje fakt posiadania wdrozonego i certyfikowanego Systemu

Zarzqdzania Srodowiskiem ISO 14001:2004 otrzymuje 10 pkt. Pozostale oferty otrzymujq 0 pkt.
• Oferty punktowane b~dq w systemie zero-jedynkowym.

Kryterium "Certyfikat ISO 9001:2000":
• Oferta, w kt6rej dostawca zadekIaruje fakt posiadania wdrozonego i certyfikowanego Systemu

Zarzqdzania Jakosciq ISO 9001:2000 otrzymuje 10 pkt. Pozostale oferty otrzymujq 0 pkt.
• Oferty punktowane b~dq w systemie zero-jedynkowym.

XI. INFORMACJE DOTYCZl\CE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
WybM najkorzystniejszej oferty nastqpi do dnia 12.04.2013 Zamawiajqcy
roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi
o wyborze Wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty.

w tenninie do 10 dni
telefonicznie jpisemnie

XII. OFERTY CZ~SCIOWE
Nie dopuszcza si~ skladania ofert cz~sciowych.

XIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela p. Marcin Sobus pod numerem telefonu 667527896 oraz adresem email:
marcinsobus@op.pI


