Nowy Dwór Gdański 24.10.2016
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
ul. Warszawska 41
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (55) 247 24 61
fax. (55) 247 41 14
sekretariat@maluta.pl

MODYFIKACJA treści zapytania ofertowego na Urządzenie do pakowania
produktów mleczarskich w wiaderka 1kg, 5kg i 10kg z dnia 10.10.2016r.
Modyfikacja treści zapytania ofertowego z dnia 10.10.2016r. dotyczy pkt a) opisu
przedmiotu zamówienia oraz pkt f) terminu składania ofert.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Urządzenie do pakowania produktów mleczarskich w wiaderka 1kg, 5kg i 10kg.
a) Opis przedmiotu zamówienia.
Automat pakujący w gotowe wiadra o poj. 1 kg, 5 kg i 10 kg produkty mleczarskie,
płynne, pieniące się o wydajności ca 300 opakowań 10 kg / godz., z dostawą,
połączeniem elementów automatu na stanowisku roboczym, uruchomieniem i
regulacją w warunkach eksploatacji oraz instruktażem obsługi.
Podstawowe wyposażenie maszyny pakującej:
- urządzenie z płynną regulacją wydajności (wariator lub inne rozwiązanie),
- wymienny magazynek z podajnikiem wiader 1 kg, 5 kg i 10 kg,
- kontrola obecności wiadra – brak wiadra uniemożliwia dozowanie produktu,
- precyzyjny dozownik do produktów płynnych pieniących się – z możliwością mycia
w systemie CIP, z automatyczną regulacją ilości dozowanego produktu z poziomu
panela operatorskiego, rozwiązania techniczne dozownika maja ograniczać pienienie
się produktów do minimum,
- podajnik folii z roli ze zwijarka odpadów,
- element zgrzewający folię z wiadrem z możliwością regulacji temperatury czasu i
siły docisku,
- wymienny magazynek z podajnikiem wieczek (pokrywek),
- element dociskający wieczka,
- urządzenie zrzutowe wiader na transporter,
- transporter odbiorczy,
- drukarka atramentowa INK JET EBS,
- szafa sterownicza,
- osłona strefy pakowania z nadmuchem sterylnego powietrza w strefie pakowania,
- dotykowy panel operatorski,
- modem internetowy do teleserwisu
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Całością pracy automatu zarządzać ma mikroprocesorowy sterownik elektroniczny
pozwalający na automatyczny cykl pracy całego urządzenia, wyposażony w
zewnętrzną pamięć pozwalającą na resetowanie i ponowne przepisanie zawartości
oprogramowania do sterownika (z dostarczeniem kodu źródłowego programu
pakowaczki dla sterownika i panelu operatorskiego).
Wymagania:
- pojemność wiader 1, 5, 10 kg,
- przyłącza fi 50 mm
- łatwe przezbrajanie w krótkim czasie ,
- wiadra zamykane folią termozgrzewalną i zaciskanym wieczkiem plastikowym,
- higieniczna komora dozowania z nadmuchem filtrowanego powietrza,
- automatyczna regulacja ilości dozowanego produktu,
- prosta obsługa,
- dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim,
- możliwość wyboru receptury z poziomu panela operatorskiego w zależności od
rodzaju opakowania, rodzaju produktu i ilości,
Urządzenie powinno zapewnić wysoką higienę, wykonanie - stal kwasoodporna, być
w pełni przygotowanym do przyłączenia do stacji CIP fi 50 mm.
Dostawa loco zamawiający.
b) Warunki udziału w postępowaniu:
Co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie produkcji urządzeń dla przemysłu
spożywczego, potwierdzone załączonym do oferty co najmniej jednym listem
referencyjnym.
Termin ważności oferty – min.120 dni
c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o
następujące kryteria:
1. Najniższa cena netto ….…………………………………..………...................... 60 %
2. Warunki gwarancji – najdłuższy okres gwarancji (w tygodniach)…………….. 12 %
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3. Warunki serwisu- najkrótszy czas usunięcia awarii (w godzinach)……………10 %
4. Czas realizacji zadania- najkrótszy czas realizacji zadania (w tygodniach)… 10 %
5. Warunki płatności – najmniejszy odsetek zaliczek/płatności (udział procentowy w
cenie zadania) przed terminem zrealizowania zadania……………………………..8%
d) Opis sposobu przyznawania punktacji:
1. Najniższa cena netto ………......60 %według wzoru:
najniższa cena netto oferty/cena netto oferty ocenianej *100 * 60%= ilość punktów
2. Warunki gwarancji – najdłuższy okres gwarancji (w tygodniach)…....12 %
według wzoru:
gwarancja ocenianej oferty (w tyg.)/gwarancja najdłuższa (w tyg.)/*100 * 12 % = ilość
punktów
(1 tydzień = 7 dni)
3. Warunki serwisu- najkrótszy czas usunięcia awarii (w godzinach)…..10 %
według wzoru:
najkrótszy czas usunięcia awarii (w godzinach) /czas usunięcia awarii (w godzinach)
oferty ocenianej*100*10 % = ilość punktów.
Brak odpowiedzi w jednostkach czasowych skutkuje przyznaniem 0 pkt.
4. Czas realizacji zadania od daty zawarcia umowy z wykonawcą - najkrótszy
czas realizacji zadania (w tygodniach)…..10 % według wzoru:
najkrótszy czas realizacji zadania (w tygodniach) /czas realizacji (w tygodniach) oferty
badanej*100*10%=ilość punktów
(1 tydzień = 7 dni)
5. Warunki płatności – najmniejszy odsetek zaliczek/płatności (udział
procentowy w cenie zadania) przed terminem zrealizowania zadania……8%
według wzoru:
(100 - odsetek zaliczek/płatności )*8%= ilość punktów
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Uzyskane wyniki powyższych wyliczeń są zaokrąglane do dwóch miejsc po
przecinku. Cena oferty w walutach obcych jest przeliczana na PLN według kursu
sprzedaży NBP z dnia wystawienia oferty.
Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę - sumę punktów wszystkich kryterium ocen,
wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał niższą cenę.
e) Informacja na temat zakresu wykluczenia:
Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu
ofertowym,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem
powiązań osobowych lub kapitałowych.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta (zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
(zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
f) Termin składania ofert upływa w dniu : 09.11.2016
g) Termin realizacji zamówienia - max. 24 tygodnie od daty zawarcia umowy z
wykonawcą.
h) Sposób dostarczenia oferty:
Oferty mogą zostać przesłane na adres: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul.
Warszawska 41, 82-100 Nowy Dwór Gdański listem, pocztą kurierską lub złożone
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osobiście w siedzibie wystawcy zapytania ofertowego w Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej, ul. Warszawska 41, 82-100 Nowy Dwór Gdański potwierdzone
pokwitowaniem odbioru oferty lub drogą elektroniczną – adres mailowy:
sekretariat@maluta.pl.
i) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
(opis/specyfikację wszystkich wymaganych cech przedmiotu zamówienia),
- warunki udziału w postępowaniu,
- wszystkie dane wymagane w przedstawionych kryteriach oceny ofert wg pkt c i d,
- wartość oferty (netto oraz brutto),
- termin/czas realizacji zamówienia,
- termin ważności oferty.
Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę
wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać
sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę
sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do
występowania w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające
uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta
(sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania
oferty drogą elektroniczną. Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania
ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje.
j) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
Podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej

PREZES ZARZĄDU
KIROWNIK SPÓŁDZIELNI
mgr inż. Ryszard Masalski
CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Helena Ejsmont
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