
 

 

REGON 211244055 NIP 927-18-10-394 

KRS 0000139332 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Kapitał zakładowy: 50.000 zł 

GBS Barlinek O/Krzeszyce 70 8355 0009 0035 1027 2000 0001 

 

 
66-435  KRZESZYCE UL. SKWIERZYŃSKA 10   TEL: 95 7579119   FAX: 95 7573221     EMAIL: pphucodex@poczta.onet.pl 

Krzeszyce,  18. stycznia 2017r. 

 

Zapytanie ofertowe  

 

na zakup, dostawę, montaż i instalację magazynu zbożowego (silosów), wraz z suszarnią, 

czyszczalnią i łącznikiem transportowym 

 

1. Zamawiający:    

„CODEX” Sp. z o.o. 

ul. Skwierzyńska 10 

66-435 Krzeszyce 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i instalacja magazynu zbożowego (silosów), wraz z 

suszarnią, czyszczalnią i łącznikiem transportowym do zboża. 

 

Firma Codex Sp. z o.o. w zakładzie na terenie, którego realizowana będzie inwestycja związana z niniejszym 

zamówieniem, zajmuje się produkcją paszy dla zwierząt gospodarskich ze zboża. 

 

3. Zakres przedmiotu zamówienia (wymagania techniczne): 

Magazyn zbożowy (silosów) o ładowności co najmniej 8 000 ton, wraz suszarnią i infrastrukturą towarzyszącą 

składać się powinien z następujących elementów: 

 3 zbiorników (silosów) płaskodennych o łącznej ładowności co najmniej 5 470 ton, 

 4 silosy lejowe o łącznej ładowności, co najmniej 2 530 ton, 

 suszarnia pracy ciągłej o wydajności dla pszenicy nie mniejszej niż 500 ton/dobę, przy suszeniu z 18% 

do 14%, 

 czyszczalnia do zboża o wydajności, co najmniej 70 ton/godzinę, 

 urządzeń załadowczo – wyładowczych oraz połączeń technologicznych o wydajności, co najmniej 80 

ton/godzinę, 

 estakady łączącej nową bazę magazynową z dotychczas posiadaną infrastrukturą Zamawiającego. 

 

4. Złożona oferta powinna zawierać: 

 szczegółową wycenę kompleksowej bazy magazynowej zgodną z powyżej opisanym zakresem 

przedmiotu zamówienia (warunkami technicznymi), 

 wartość oferty (netto i brutto) - w przypadku podania ceny w EURO, wartość oferty zostanie 

przeliczona na PLN, według kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia oferty, 

 warunki płatności, 

 okres i warunki gwarancji, 

 czas reakcji serwisu, 

 termin realizacji zamówienia. 
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Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać 

datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 

 

Ważność oferty powinna wynosić minimum 6 miesięcy. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu  

Do udziału w postępowaniu kwalifikują się Oferent, spełniający łącznie następujące warunki, zapewniające 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

W celu spełnienia powyższego kryterium należy złożyć oświadczenie o treści: 

„Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma, posiada  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a sytuacja ekonomiczna i 

finansowa zapewnia wykonanie kompletnego zamówienia w założonym terminie”. 

 

Zamawiający nie ogranicza możliwości wykonania przedmiotu umowy albo części przedmiotu umowy 

podwykonawcy, ale zastrzega, że w takim przypadku Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za działania i 

zaniechania podwykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: 

 

„CODEX” Sp. z o.o. 

ul. Skwierzyńska 10 

66-435 Krzeszyce 

 

Termin złożenia ofert 14 dni od daty obowiązywania zapytania ofertowego.  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Planowany termin rozstrzygnięcia postepowania ofertowego i wybór Oferenta nastąpi nie później niż dnia 7 dni 

kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało na stronie internetowej spółki pod adresem: www.ekpols.pl dnia    

18. stycznia 2017r. 

 

7. Pytania i odpowiedzi:  

Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania w zakresie niniejszego zapytania ofertowego.  

Wszelkie informacje udziela Pan Waldemar Waraksa  tel. +48 608 642 815 

Pytania można też przesyłam elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@pphucodex.pl 

 

mailto:sekretariat@pphucodex.pl
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8. Kryteria oceny: 

Lp. Kryterium Waga 

1. 

Cena (liczona łącznie w PLN netto), oceniana wg wzoru:  

cena min /cena oferowana x 70 

Najlepsza z ofert (najtańsza) otrzyma 70 punktów. 

70% 

3.  

Czas reakcji serwisu (liczony w godzinach), oceniany wg wzoru: 

Najkrótszy czas reakcji / ofertowy czas reakcji x 15 

Najlepsza oferta (z najdłuższym okresem gwarancji) uzyska 15 punktów. 

15% 

4. 

Okres gwarancji (liczony w miesiącach), oceniany wg wzoru: 

Najdłuższy okres gwarancji / ofertowy okres gwarancji x 10 

Najlepsza oferta (z najdłuższym okresem gwarancji) uzyska 10 punktów. 

10% 

5. 

Termin wykonania (liczony w dniach kalendarzowych), oceniony wg wzoru:  

najkrótszy termin /oferowany termin x 5 

Najlepsza oferta (z najkrótszym terminem wykonania) uzyska 5 punktów. 

5% 

SUMA Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100 punktów. 100 % 

 

W przypadku braku określenia, któregoś z powyżej opisanych kryteriów, Oferent otrzyma 0 punktów w danym 

kryterium. 

 

9. Wynik postepowania: 

O wyniku postepowania Zamawiający poinformuje wykonawców oraz zamieści informację na stronie 

internetowej: www.ekpols.pl 

 

10. Warunki wykluczenia 

Zamawiający wykluczy oferty od Oferentów powiązanych ze sobą osobowo lub kapitałowo.  

Oferty nie mogą być składane przez spółki lub osoby powiązane kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym.  

 

        

 

http://www.ekpols.pl/

