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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestuj ca w obszary wiejskie”. 

Operacja maj ca na celu  

wspó finansowana jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach poddzia ania  

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Data Zapytania ofertowego: 11 sierpnia 2017 r. 

 

W związku z inwestycją dotyczącą zakupu nowych urządzeń do przetwarzania mięsa na wsparcie, 
której Zakład Mięsno-Wędliniarski Kaminiarz Sp. z o.o. Sp. k. wnioskuje o uzyskanie dofinansowania 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.2 Wsparcie 
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, Zakład Mięsno-Wędliniarski 
Kaminiarz Sp. z o.o. Sp. k. ogłasza postępowanie ofertowe i zwraca się z prośbą o przedstawienie 
oferty. 

 

Nazwa zadania  Dostawa i montaż skórowaczki do Zakładu Mięsno-Wędliniarskiego Kaminiarz Sp. 
z o.o. Sp. k. 

Opis 

Przedmiotu 
zamówienia 

Zamówienie obejmuje zakup wraz z montażem skórowaczki o poniższej charakterystyce: 

o urządzenie specjalistyczne do boczku, 

o możliwość uzyskiwania płatów z boczku do około 5 mm, 

o bezstopniowa regulacja grubości  szczeliny  

o specjalny wałek ciągnący dedykowany dla boczków, 

o taśma doprowadzająca i odprowadzająca 

o stopień ochrony urządzenia min.IP65 

o szerokość cięcia: od 550 mm, 

o okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy, 

o regulacja docisku noża. 
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Przedmiotem dostawy i montażu mogą być jedynie maszyny i urządzenia nowe fabrycznie. 

 
Zamawiający Zakład Mięsno-Wędliniarski Kaminiarz 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  

Siedziba / Dane kontaktowe: 

ul. Leszczyńska 28 

64-115 Święciechowa 
Tel. +48 65 533 08 03 

Fax. +48 65 533 06 93 
E-mail: biuro@kaminiarz.pl   

 
 

Miejsce 
realizacji 

zadania 

Zakład Mięsno-Wędliniarski Kaminiarz  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

ul. Leszczyńska 28 

64-115 Święciechowa 
 

Tryb 
postępowania 

Przedmiotowe postępowanie ofertowe realizowane jest z zachowaniem konkurencyjnego 
trybu wyboru wykonawców zadań w ramach Poddziałania 4.2. Wsparcie inwestycji  
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177, z późn. zm.) oraz przepisom Kodeksu Cywilnego 

(Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej Zamawiającego: 
http://www.kaminiarz.pl  oraz Portalu Ogłoszeń ARiMR: www.portalogloszen.arimr.gov.pl 

  

Warunki 

udziału w 
postępowaniu  

W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty, które: 

1. Dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym prawidłowe wykonanie 
zamówienia.  

2. Nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne.  

3. Posiadają sytuację ekonomiczną i finansową właściwą do wykonania zamówienia tzn. 

posiadają wolne środki finansowe lub ich zdolność kredytowa jest na tyle wysoka,  
że pozwoli ona na wykonywanie zamówienia. 

 

Warunki 

wykluczenia z 
postępowania 

1. Oferent nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym.  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na: 

o uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lun 
powinowactwa  

w linii prostej,  

o pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

mailto:biuro@kaminiarz.pl
http://www.kaminiarz.pl/
http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/
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uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób. 

2. Oferta podlega odrzuceniu, jeśli nie odpowiada na treść zapytania ofertowego. 

3. Oferta podlega odrzuceniu, jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym 
w zapytaniu ofertowym.  

Termin złożenia 
ofert 

Do 21 sierpnia 2017 r., do godz. 13.00 

 

Miejsce 
składania ofert 

Zakład Mięsno-Wędliniarski Kaminiarz 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

ul. Leszczyńska 28 
64-115 Święciechowa 

 

Warunki 
przygotowania i 

złożenia oferty 

o Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Przez ofertę należy rozumieć całość 
wymaganej dokumentacji. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie fax-u 

czy też drogą elektroniczną. 

o Ofertę należy sporządzić na papierze firmowym oferenta lub opatrzyć pieczątką 

firmową. 

o Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu 
lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski. 

o Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie, w zabezpieczonym odpowiednio opakowaniu – zaklejona koperta - z 
czytelnym dopiskiem: "Dostawa i montaż skórowaczki. Nie otwierać przed 
dniem 21 sierpnia 2017 r. godz. 13.10”. 

o Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę/y uprawnioną/e do występowania 

w imieniu Oferenta. Dodatkowo oferta powinna być opatrzona pieczątką imienną 
osoby/ób podpisującej/ych ofertę. W przypadku podpisywania oferty przez osobę 

uprawnioną przez oferenta należy dołączyć stosowne upoważnienie. 

o Oferta musi zawierać datę jej sporządzenia. 

o Zamawiający może wezwać jednorazowo w wyznaczonym przez siebie terminie 

(minimum 2 dni roboczych) do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów 
załączonych do Oferty lub uzupełnienia Oferty.  

 

Termin 

otwarcia ofert 

21 sierpnia 2017 r., godz. 13.10, w Miejscu składania ofert. 

 

Termin 

związania 
ofertą 

Wymagany jest, co najmniej 21-dniowy termin związania ofertą licząc od Terminu otwarcia 

ofert. 

Cena oferty Cenę Oferty należy podać w złotych polskich (PLN) lub w walucie obcej. Dodatkowo należy 

podać cenę brutto. W przypadku złożenia ofert w różnych walutach  
dla potrzeb porównania ofert, oferty wyrażone w walutach obcych zostaną przeliczone  

na PLN według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.  

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty prawidłowego i terminowego wykonania 

zamówienia, w tym m.in. koszty transportu zamówienia, koszty montażu, koszty 
uruchomienia itd. Cena oferty nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia. 

Umowa z Oferentem zostanie zawarta w walucie składanej oferty. 

 

Ocena 

złożonych ofert 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ofertowym  

w oparciu o dokumenty złożone przez Oferenta. 
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Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się spośród ofert spełniających wszystkie warunki 
formalne postawione w Zapytaniu ofertowym. 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i zastosowane wagi: 

1. Cena netto oferty 70% 

3. Termin dostawy 30% 

 Razem 100% 

 

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach (metodologia liczenia punktów): 

1. Cena netto oferty 

Ilość punktów dla oferty porównywanej = (cena najniższa spośród złożonych ofert / 
cena z oferty porównywanej) x 100 pkt x 70% 

2. Termin dostawy 

Ilość punktów dla oferty porównywanej = (najmniejsza ilość dni liczona od dnia oceny 

ofert do dnia dostawy i montażu spośród złożonych ofert / ilość dni liczona od dnia 
oceny ofert do dnia dostawy i montażu z oferty porównywanej) x 100 pkt x 30% 

W ofercie należy wskazać konkretną datę kalendarzową kompletnego wykonania 

zamówienia. Nie dopuszcza się wskazywania terminów dostawy, jako okresów np. 10 
tygodni i uzależnianie dostaw od spełnienia innych warunków niewskazanych  

w Zapytaniu ofertowym. 

W postępowaniu ofertowym brane będą pod uwagę jedynie oferty w sposób pełny 

odpowiadające treści Zapytania ofertowego, tzn. oferta zawierać musi ustosunkowanie się 
Oferenta do każdego z punktów przedstawionych powyżej. 

 

Koszt 

uczestnictwa w 

postępowaniu 
ofertowym 

Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu przetargowym ponosi Oferent. 

Termin 
wykonania 

przedmiotu 
zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2017 r. 

Warunki 

wynagrodzenia 

Dostawcy 
(Oferenta) 

Dostawca za zrealizowanie Przedmiotu zamówienia otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodne z Ceną Oferty.  

Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe będzie wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres 
realizacji Przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe musi obejmować ryzyko  

i odpowiedzialność Dostawcy z tytułu oszacowania wszystkich kosztów związanych  
z realizacją dostaw i montażu Przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

Wynagrodzenie ryczałtowe musi pokrywać wszystkie koszty poniesione przez Dostawcę  

w celu prawidłowego i terminowego zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych  
do wykonania Zamówienia.  

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia, jednakże  

w wysokości nie większej niż 30% Ceny Oferty.  

Zamawiający, obok wniesienia zaliczki, dopuszcza płatność za realizację zamówienia  
w częściach, po zakończeniu poniższych etapów: 

1. po poinformowaniu Zamawiającego o ukończeniu produkcji urządzenia i jego gotowości 

do wysyłki do Zamawiającego, 

2. po montażu i uruchomieniu urządzenia w zakładzie Zamawiającego. Przez uruchomienie 
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należy rozumieć uruchomienie końcowe urządzenia po usunięciu zgłoszonych przez 
Zamawiającego usterek i podpisaniu końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Zamawiający zastrzega, że płatność w ramach tego etapu wyniesie co najmniej 10% 
Ceny Oferty. 

W Ofercie należy określić warunki płatności poprzez wskazanie procentów lub wartości 
wynagrodzenia płatnych w ramach kolejnych etapów. 

Termin płatności faktury: do 21 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury przez 

Dostawcę 

W przypadku, gdy na przedmiot zamówienia składa się kilka urządzeń/maszyn lub ich 

elementów, a ich dostawa/montaż u Zamawiającego odbywać się będzie w różnym czasie, 
płatność za kolejne etapy dokonywana jest przez Zamawiającego w momencie spełnienia 

danego warunku płatności przez dostawę/montaż ostatniego z urządzeń/maszyn lub ich 
elementów składających się na zamówienie. 

Kontakt Osoba do kontaktu: 

Tomasz Przymencki 

Dyrektor ds. Produkcji 

Tel. +48 65 533 08 03, 603 997 067 
Fax. +48 65 533 06 93 

E-mail: tprzymencki@kaminiarz.pl  
 

Adres do korespondencji: 

Zakład Mięsno-Wędliniarski Kaminiarz 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
ul. Leszczyńska 28 

64-115 Święciechowa 

 
 

Informacje 
dodatkowe 

o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

o Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji Przedmiotu zamówienia 

przez Oferenta podwykonawcy. Przez podwykonawcę nie należy rozumieć producenta 
urządzenia/maszyny. 

o Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów, może unieważnić i nie 
rozstrzygnąć postępowania ofertowego. 

o Oferta musi w pełni odpowiadać Zapytaniu ofertowemu, zawierać wszystkie informacje 

wskazane w Zapytaniu ofertowym i udzielać odpowiedzi na wskazane sprawy.  

o Ocena złożonych ofert i dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty przez 

Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od Terminu otwarcia ofert. 

Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną  

na adres: tprzymencki@kaminiarz.pl  nie później niż na 2 (dwa) dni przed terminem złożenia 
ofert. 

 

 

 Grzegorz Kaminiarz 

 …………………………………… 
                                                                (Podpis) 
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