„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
„ŁĄKROL” Sp. z o.o.
Łąkowo 14A
78-311 Rusinowo
Pieczęć Zamawiającego

Adres do korespondencji:
Wiewiecko 36c
73-155 Węgorzyno
Tel: (91) 397 18 46
Fax: (91) 397 11 44

zaprasza do składania ofert
na sporządzenie biznes planu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego w związku z
ubieganiem się Zamawiającego o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.2. „Wsparcie inwestycji w
przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest sporządzenie biznes planu planowanego przedsięwzięcia
inwestycyjnego na potrzeby uzyskania 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”. Przedsięwzięcie inwestycyjne będące przedmiotem
biznes planu polegać będzie na rozbudowie kompleksu magazynowo – suszarniczego zbóż o 3 silosy
magazynowe o łącznej pojemności ok. 10 tys. ton wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i
budynkiem sterowni z laboratorium. Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Przemysław,
gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020 i będzie stanowił załącznik do wniosku o przyznanie pomocy składanego w
ramach ww. poddziałania i programu.
II. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Miejsce wykonania zamówienia: Zakład produkcyjny Zamawiającego zlokalizowany w
miejscowości Przemysław, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie.
Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia upływu terminu składania wniosków o
przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020, Poddziałanie 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi
lub ich rozwój”, nabór w 2017 r.
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III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ORAZ WARUNKI
WYKLUCZENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
2. Nie są powiązani (osobowo lub kapitałowo) z 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.
3. Zobowiążą się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w pkt. II zapytania
ofertowego.
4. Złożą ofertę sporządzoną na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego.
Na potwierdzenie powyższego należy złożyć oświadczenie wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
IV. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryteria wyboru obligatoryjne:
• Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ofertowym wskazanych w pkt. III
Zapytania ofertowego, czego potwierdzeniem będzie przedstawienie Załącznika nr 1
oraz nr 2 do Zapytania ofertowego.
Kryteria wyboru punktowane:
Lp.

Nazwa

Waga kryterium

1. Cena netto

90 %

2. Termin realizacji

10 %

Razem

100 %

Łączna ilość punktów uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
S = C x 90 % + T x 10 %
gdzie: S – suma uzyskanych punktów
C – punkty w ramach kryterium: Cena netto
T – punkty w ramach kryterium: Termin realizacji
Kryterium 1 - Cena netto
C = (Cmin / Cof) x 100 gdzie:

Cmin – najniższa cena netto wśród złożonych ofert;
Cof – cena netto proponowana w danej ofercie;
C – liczba przyznanych dla danej oferty punktów za
kryterium: cena netto.
Cena wyrażona w walucie PLN
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Kryterium 2 – Termin realizacji
T = (Tmin / Tof) x 100
gdzie:

Tmin – najkrótszy termin realizacji wśród złożonych
ofert;
Tof – termin realizacji proponowany w danej ofercie;
G – liczba przyznanych dla danej oferty punktów za
kryterium: termin realizacji.
Termin realizacji wyrażony w dniach kalendarzowych
liczonych od dania podpisania umowy z Zamawiającym.

Warunkiem przyznania odpowiedniej liczby punktów w ramach poszczególnych kryteriów
jest zamieszczenie w ofercie odpowiednich informacji potwierdzających spełnienie
określonych kryteriów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów oraz
spełni kryteria wyboru obligatoryjne.
W przypadku, gdy Oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów (obliczoną jako sumę punktów
wszystkich kryteriów), wyżej w rankingu będzie Oferent, który wskazał niższą cenę netto.
V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Miejsce składania ofert:
Adres korespondencyjny Zamawiającego: Wiewiecko 36c, 73-155 Węgorzyno
Adres e-mail: m.szczesniak@agromarketwiewiecko.pl
Termin składania ofert:
Do 24 marca 2017 r.
Sposób składania / przygotowania ofert:
1. Oferta powinna być sporządzona w formie papierowej i dostarczona do Zamawiającego:
pocztą, osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres do korespondencji wskazany w
pkt. V. Zapytania ofertowego.
Dopuszcza się przesłanie oferty w formie skanu na adres e-mail wskazany w pkt. V.
Zapytania ofertowego.
UWAGA: W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty (tradycyjnej,
kurierskiej) liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik
nr 2 do Zapytania ofertowego, który można pobrać ze strony Zamawiającego:
www.agromarketwiewiecko.pl.
4. Oferta musi zawierać dane wskazane w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego w tym m.in. dane identyfikujące Oferenta tj. pełną nazwę
wystawcy oferty (np. zostać opatrzona pieczęcią firmową), datę sporządzenia dokumentu
oraz podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
5. Wraz z ofertą należy dostarczyć podpisane oświadczenie wg wzoru zgodnego
z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego.
6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych bądź alternatywnych /
wariantowych – oferty te będą odrzucane.
7. Oferty niespełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym będą odrzucane.
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8.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie
zwrócone Oferentom.
9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10. Treść ofert wiąże każdego z oferentów przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
VI. ROZSTRZYGNIĘCIE / WYBÓR OFERT
Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego (wybór Oferenta) nastąpi po rozpatrzeniu
złożonych ofert w terminie do 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego: www.agromarketwiewiecko.pl oraz zostanie wysłana do wszystkich
oferentów.
Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonania
wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i bez podania przyczyny oraz rozpisanie ponownego
postępowania ofertowego.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których rażąco niska cena będą
budziły uzasadnione wątpliwości.
3. Z wybranym Oferentem zawarta zostanie umowa w formie pisemnej.
4. Wybrana oferta stanowić będzie załącznik do umowy.
5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 jest
Pan
Marcin
Szczęśniak
tel.
(91)
397
18
46,
adres
e-mail:
m.szczesniak@agromarketwiewiecko.pl
Załączniki do Zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym.
Załącznik nr 2 – Formularz oferty.

Wiewiecko 14.03.2017
…………........................………….
(miejscowość, data)

…………....................………….
(podpis Zamawiającego)
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