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

produkcji sproszkowanego soku z topinamburu w os/onie witaminy C przygotowywanego
dla zastosowan farmaceutycznych"

• Umowa 0 dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-18-045j09-00 z dnia 05.11.20121'.

I. ZAMA WIAJACY
ORGANIC SPOtKA
Z OGRANICZONJ\ ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Mickiewicza 1A
37 -11 0 Zolynia
NIP: 8151763326
REGON: 180404226

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest remont zakladu produkcyjnego w Sieniawie.

III. SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Minimalne wymogi remontu:

• Wszelkie informacje dotyczqce zakresu robOt zawarte Sq w kosztorysie ktory jest
zalqcznikiem do niniejszego zapytania

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Tennin realizacji zamowienia: do 30.06.2013

V. MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA
ul. Sieniawskiego 1, 37-530 Sieniawa

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

• Nazw~, numer NIP i adres oferenta wraz z pieczqtkq firmowq.
• Dat~ sporzqdzenia oferty,
• ZalClcznik w postaci kosztorysu z podanymi cenami jednostkowymi

wartosciCl remontu,
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• Cen~ jednostkow<l (netto) kazdego przedmiotu oraz cen~ 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 certyfikowanegoSystemu 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, maksymaIny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Wymagamy ofert w j~zyku poIskim. Oferta powinna byesporzqdzona napapierze firmowym oferenta Iub
opatrzona pieczqtkq firmowq. Oferta musi bye podpisana przez osob~ lub osoby uprawnione do
wyst~powal1ia W obrocie prawnym w imieniu oferenta.

VII. MlEJSCE I TERMIN SKtADANlA OFERT
Oferty naIezy skladae do dnia 29.04.2013 poprzez jeden, dogodny dIa Zleceniobiorcy spos6b:

a. maiIowo na adres marcinsobus@op.pl
b. za posrednictwem poczty bqdz kuriera na adres ul. Mickiewicza lA, 37-110 Zolynia
c. osobiscie w siedzibie Finny pod adresem ul. Mickiewicza lA, 37-110 Zolynia.

Vlll. WARUNKI SKtADANlA OFERT
1. Oferty zlozone po tenninie nie b~dq rozpatrywane.
2. Oferent moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienie lub wycofae swojq ofert~.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy maze zqdae ad oferent6w wyjasnie6 dotyczqcych

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

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

skladania ofert.

IX. WARUNKI DOPUSZCZENIA OFERTY
1. Warunkiem dopuszczaj<.jcym jest zapewnienie kompleksowosci wykonania· wszystkich prac

przewidzianych w kosztorysie.
2. Wyb6r najkorzystniejszej oferty zostanie 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 DOKONYW ANIA OCENY SPEtNlENlA WARUNKOW
Zamawiajqcy dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zam6wienia poprzez'przyznanie punkt6w
za spelnienie kazdego kryterium. Ocenie podlegae b~dzie lqcznie cala oferta. Za najkorzystniejszq otert~
zostanie uznana ta, kt6ra zdob~dzie najwi~kszq iIose punkt6w, przy czym zasady przyznawania punkt6w
Sq nast~pujqce:

Kr terium
Cena

Opis kr terium
Ocenie odle a cena netto

Ocenie podlega fakt posiadania
wdrozonego i certyfikowanego

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

Max. Hose punkt6w
80

mailto:marcinsobus@op.pl
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ISO 9001:2000

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

Pozostale oferty b~dq punktowane Iiniowo (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 dostawca zadeklaruje 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 zadeklaruje fakt posiadania wdrozonego i certyfikowanegoSystemu

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

XI. INFORMACJE DOTYCZJ\CE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wyb6r najkorzystniejszej oferty nastqpi do dnia 05.05.2013 Zamawiajqcy
roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi
o wyborze Wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty.

w terminie do 10 dni
telefoniczni ejpisemnie

."

XII. OFERTY CZI;:SCIOWE
Nie dopuszcza si~ skladania ofert cz~sciowych.

XIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela p. Marcin Sobus pod numerem telefonu 667 527 896 oraz adresem email:
marcinsobus@op.pl
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