
Dłużniewo Małe, dn. 04.07.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1

W związku z planowaną inwestycją polegającą na zakupie i montażu linii do czyszczenia nasion  przez

firmę PPHU Centrala Nasienna „Pietrzak” Robert Pietrzak z siedzibą w Dłużniewie Małym 27 A, 09-

440 Staroźreby zapraszamy do składania ofert  na sprzedaż wraz z montażem linii czyszczącej nasiona

z zastosowaniem do celów produkcji nasiennej.

I. Zamawiający

PPHU Centrala Nasienna „Pietrzak” Robert Pietrzak 

z siedzibą w Dłużniewie Małym 27 A, 09-440 Staroźreby.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  sprzedaż  wraz  z  montażem  w  siedzibie  zamawiającego   w

 Dłużniewie Małym 27A, 09-440 Staroźreby linii  czyszczącej nasiona z zastosowaniem do celów

produkcji nasiennej.

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres zamówienia obejmuje zakup oraz zamontowanie w siedzibie firmy w   Dłużniewie Małym

27A, 09-440 Staroźreby maszyn i urządzeń:

Linia dokładnego czyszczenia.

 Kosz przyjęciowy na big bag

 Podnośnik kubełkowy do czyszczalni

 Czyszczalnia sitowa o powierzchni sita min. 20 m2 o wydajności dla nasion koniczyny czerwonej i

lucerny siewnej minimum 2 t/h

  Podnośnik kubełkowy  odbierający z czyszczalni i zasypujący tryjery lub stół grawitacyjny lub

zbiornik na big bag

 Zestaw tryjerów o wydajności dla nasion koniczyny czerwonej i lucerny siewnej  minimum 2 t/h

  Podnośnik  kubełkowy  odbierający  z  tryjerów  i  zasypujący  zbiornik  na  big  bag  lub  stół

grawitacyjny

 Stół grawitacyjny  o wydajności dla nasion koniczyny czerwonej i lucerny siewnej  minimum 2 t/h

 Podnośnik kubełkowy odbierający ze stołu grawitacyjnego i zasypujący zbiornik na big bag

 Zbiornik buforowy z wagą na czysty produkt o pojemności około 3-4 ton

 System aspiracyjny wszystkich urządzeń oraz zbiorników buforowych



 Rury aspiracyjne, rury technologiczne, rozdzielacze elektryczne

 Konstrukcje wsporcze pod urządzenia

 Montaż

 Instalacja elektryczna

  3 x czyszczalnia rolkowa – jedwabne rolki  do usuwania chwastów w szczególności RUMEX z

nasion koniczyny czerwonej 

 wago-pakowarka

 Transport

2. Ogólna charakterystyka obiektu:

Wydajności linii czyszczącej dla nasion koniczyny i lucerny minimum 2 t/h. 

Linia  przeznaczona  jest  dla  celów  produkcji  nasiennej  –  zastosowane  maszyny  muszą

nadawać się do dokładnego czyszczenia materiału siewnego, tak aby materiał po czyszczeniu

doprowadzić  do  norm  materiału  kwalifikowanego  oraz  elitarnego  koniczyny  czerwonej,

lucerny siewnej oraz nasion traw.

IV. TERMIN WYKONANIA USŁUGI 
Usługa musi zostać zrealizowana do 31.10.2016 r.

V. KRYTERIA FORMALNE WOBEC OFERENTOW 
1. Brak  powiązań  kapitałowych  i  osobowych  pomiędzy  Oferentem  a  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
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające
w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c)pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,
pełnomocnika, 
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej,
e) pozostawaniu z Oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

2. Nie spełnienie kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o
przedmiotowe zamówienie z dalszego postępowania. 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne (pkt V).
2. Wybór  najkorzystniejszej  oferty  nastąpi  w  oparciu  o  kryterium  CENY  BRUTTO.  Wynik  

( w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)=( cena najniższa/cena oferenta)*100. 



3. Łączna maksymalna liczba punków z kryterium cena wynosi 100. Zostanie wybrana oferta z
najwyższą ilością punktów. 

VII. OFERTA/TERMIN, MIEJSCE ZŁOZENIA OFERTY 
1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne ( punkt V).
2. Oferta powinna być sporządzona według wzoru „Formularz oferty” (załącznik nr 1) 
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od

wyniku postępowania.
4. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto.
5. Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej. 
7. Kopie  dokumentów  powinny  zostać  opatrzone  napisem  „Za  zgodność  z  oryginałem”  i

podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. 
8. Termin  złożenia  oferty  upływa  w dniu  11  lipca  2016  r.  Oferty  proszę  składać  osobiście,

przesyłką  pocztową  lub  kurierską  na  adres  siedziby  firmy,  tj.:  PPHU  Centrala  Nasienna
„Pietrzak” Robert Pietrzak, Dłużniewo Małe 27 A, 09-440 Staroźreby,  w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: ,,Oferta na zakup i montaż linii do czyszczenia nasion". 

9. O wynikach konkursu Zamawiający zawiadomi oferentów w terminie do 7 dni po upływie
terminu składania oferty. 

10. Każdy  oferent  ma  prawo  zwrócić  się  ̨ do  Zamawiającego  z  prośbą  o  wyjaśnienia.  Osobą
uprawnioną do kontaktów w sprawie  oferty  jest  Pan  Robert  Pietrzak.  Pytania  muszą  być
wysłane elektronicznie na adres: biuro@cnpietrzak.pl.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
1. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 
3. Kopie  dokumentów  powinny  zostać  opatrzone  napisem  „Za  zgodność  z  oryginałem”  i

podpisem  osoby  uprawnionej  do  składania  oferty.  W  przypadku  przedstawienia  kopii
nieczytelnej  lub  budzącej  wątpliwości,  co  do  jej  prawdziwości,  Zamawiający  może  żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia 

4. Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych.
5. Zamawiający  zastrzega  możliwość  wprowadzenia  zmian  do  dokumentacji  zapytania

ofertowego  wraz  z  załącznikami.  O  wprowadzonych  zmianach  poinformuje  niezwłocznie
Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach
na swojej stronie internetowej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru
oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

7. Oferentom  nie  przysługują  żadne  roszczenia  względem  Zamawiającego  w  przypadku
skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu
ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im
roszczeń.

8. Wszelkie zapytania proszę kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@cnpietrzak.pl
9. Zapytanie zostało upublicznione na stronie Zamawiającego: www.cnpietrzak.pl. 

IX. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2 - OSWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 


