ZAPYTANIE OFERTOWE
W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW
DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH
NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW
Miejsce i data sporządzenia: Koryciny, 07.06.2017 r.
Zamawiający:
Dary Natury Mirosław Angielczyk
Koryciny 73
17-315

Grodzisk

woj. Podlaskie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zasada rozeznania rynku dotycząca beneficjentów Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój zwolnionych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

I.

Określenie przedmiotu zamówienia:

03115000-0 - Surowce roślinne
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 19 rodzajów roślin (nasiona lub owoce)
nadających się do tłoczenia olei, w łącznej ilości 2 800 kg, w celu prowadzenia badań
nad opracowaniem finalnej koncepcji/kompozycji wyrobów w postaci ekologicznych
olejów roślinnych o ukierunkowanym działaniu prozdrowotnym.

II.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyjściowych surowców roślinnych – 19
różnych rodzajów nasion lub owoców do tłoczenia olei, według specyfikacji (rodzaj
rośliny i liczba kilogramów) przedstawionej poniżej:
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Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Rodzaj/nazwa nasion
Wiesiołek
Dynia
Lnianka
Czarnuszka
Ostropest
Porzeczka
Malina
Pokrzywa
Róża
Kminek
Koper
Głóg
Tarnina
Rokitnik
Konopia
Len
Rzepak
Nasiona chia
Nasiona soi

Wymagana ilość kg
100
125
400
150
150
150
150
175
350
100
100
175
50
50
50
100
100
200
125

2. Inne warunki dotyczące zamówienia:
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych –
możliwe jest wyłącznie składanie ofert kompleksowych, tzn. obejmujących dostawę
wszystkich

rodzajów

roślin

będących

przedmiotem

zamówienia.

Oferty

nie

spełniające danej przesłanki nie będą rozpatrywane.
b) Nasiona/owoce roślin będące przedmiotem zamówienia muszą zostać dostarczone
do siedziby Zamawiającego na koszt dostawcy.
c) Rozliczenie wynagrodzenia Dostawcy nastąpi po pełnym wykonaniu zamówienia –
dostawie wszystkich roślin w wymaganej ilości, na podstawie przedstawionej
faktury VAT – nie przewiduje się rozliczeń w ratach, aniżeli płatności zaliczkowych.
d) Wszelkie koszty związane z udziałem w przedmiotowym postępowaniu i realizacją
zamówienia w całości obciążają oferenta.
e) Zamawiający

dopuszcza

możliwość

udzielenia

zamówień

uzupełniających

w

wysokości maksymalnie 50% ilości surowca będącego przedmiotem niniejszego
zamówienia.

str. 2

f)

Z

wybranym

oferentem

zostanie

zawarta

umowa

na

dostawę

przedmiotu

zamówienia.

III.

Wymagania stawiane Oferentom:

Z postępowania wyłączone są podmioty, z którymi Zamawiający jest powiązany osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym

lub

osobami

upoważnionymi

do

zaciągania

zobowiązań

w

imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% 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.
Oświadczenie Oferenta o braku w/w powiązań z Zamawiającym stanowi załącznik do
niniejszego zapytania ofertowego i musi być bezwzględnie złożone wraz z ofertą. Oferty,
złożone bez przedmiotowego załącznika nie będą rozpatrywane.

IV.

Uwagi ogólne dotyczące postępowania:

1. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Oferenta, iż w pełni akceptuje
on warunki przedmiotowego postępowania oraz warunki realizacji Zamówienia w
przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i/lub anulowania niniejszego
postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. W takiej sytuacji
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Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu
unieważnienia i/lub anulowania niniejszego postępowania.

V.

Procedura i kryteria oceny ofert:

1. W ramach postępowania zostaną ocenione jedynie oferty, które wpłynęły w
terminie, zostały złożone na formularzu ofertowym wg wzorca Zamawiającego i wraz
z załącznikiem – oświadczeniem o braku powiązań Dostawcy z Zamawiającym o
charakterze osobowym lub kapitałowym.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
 Łączna cena netto za dostawę surowców wg rodzaju i ilości stanowiących
przedmiot zamówienia

– waga 70%

Każda z otrzymanych ofert zostanie oceniona na podstawie poniższego algorytmu:
An = (Cmin / Cn) x 100 pkt.
gdzie:
An – Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę;
Cn – Cena badanej oferty;
Cmin – najniższa cena z badanych ofert.
 Termin realizacji zamówienia liczony w dniach kalendarzowych, od dnia
zawarcia umowy o dostawę – waga 30%
Każda z otrzymanych ofert zostanie oceniona na podstawie poniższego algorytmu:
Bn = (Tmin / Tn) x 100 pkt.
gdzie:
Bn – Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w danym kryterium;
Tn – termin realizacji zamówienia badanej oferty;
Tmin – najkrótszy termin realizacji zamówienia z badanych ofert.
Liczba punktów uzyskanych przez każdą z badanych ofert zostanie wyliczona na
podstawie poniższego algorytmu:
SPO = 0,7 x An + 0,3 x Bn
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższym współczynniku SPO
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VI.

Forma i termin składania ofert:

1. Oferta musi zawierać zostać złożona na załączonym formularzu, przy czym
wszystkie pola muszą zostać wypełnione.
2. Obligatoryjnym załącznikiem do oferty jest Oświadczenie o braku powiązań
Oferenta z Zamawiającym o charakterze osobowym lub kapitałowym wg wzoru
stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferty muszą mieć formę pliku PDF – formularz oferty wraz z oświadczeniem o
braku powiązań osobowych i kapitałowych powinna stanowić załącznik do maila w
formie

skanu

wykonanego

po

uprzednim

podpisaniu

dokumentów

przez

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
4. Oferty należy składać drogą mailową na adres mailowy Zamawiającego:
zapytania@darynatury.pl
5. Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2017 o godzinie 23:59.
VII. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji o postępowaniu:
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym postępowaniem prosimy o
kontakt:
Mirosław Angielczyk
zapytania@darynatury.pl
tel.: 85 656 83 64
Załączniki:



Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym o charakterze
osobowym lub kapitałowym
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FORMULARZ OFERTOWY W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW
DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH
NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW
Nazwa oferenta:…………………………………………………………………………………….
Adres siedziby:……………………………………………………………………………………..
NIP:……………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………
Osoba do kontaktu (odpowiedzialna za realizację zamówienia i sporządzenie
oferty) :…………………………………………………………………………………………………..
Niniejszym składam ofertę na dostawę niżej wymienionych surowców roślinnych
w ilości, cenie i terminie wskazanych poniżej:
Lp.

(A)
Rodzaj/nazwa
surowca

(B) Ilość w kg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Wiesiołek
Dynia
Lnianka
Czarnuszka
Ostropest
Porzeczka
Malina
Pokrzywa
Róża
Kminek
Koper
Głóg
Tarnina
Rokitnik
Konopia
Len
Rzepak
Nasiona chia
Nasiona soi

100
125
400
150
150
150
150
175
350
100
100
175
50
50
50
100
100
200
125

(C) Cena netto w PLN za
ilość danego surowca
wskazaną w kolumnie
(B)

SUMA / ŁĄCZNA CENA NETTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
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Termin

realizacji

zamówienia

(dostawy

surowców

do

siedziby

Zamawiającego na koszt wykonawcy) w dniach kalendarzowych – liczony
od dnia zawarcia umowy na dostawę surowców:
……………………………………………….
Termin obowiązywania oferty:…………………………………………………………….

………………………………………
Miejscowość i data

………………………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej
wraz z pieczęcią firmową
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OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ O CHARAKTERZE OSOBOWYM LUB
KAPITAŁOWYM POMIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW
DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH
NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW
Występując w charakterze potencjalnego Wykonawcy w postępowaniu ofertowym
mającym na celu wyłonienie dostawcy surowców roślinnych na rzecz przedsiębiorstwa
Dary Natury Mirosław Angielczyk - Zamawiający, niniejszym oświadczam, iż nie
jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% 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.

………………………………………
Miejscowość i data

…………………………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej
wraz z pieczęcią firmową
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