Znak sprawy: 8/PA/2016
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30 000 euro na „Dostawa zestawów klatek dla świnek morskich i królików”
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej dostawy klatek dla świnek
morskich i królików do Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna
27, 43-200 Pszczyna.
Udzielający zamówienia:

Instytut

Przemysłu

Organicznego Oddział

w Pszczynie,

ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a. Zestaw klatek dla świnek morskich składający się z następujących elementów:
 5 regałów do przechowywania 5 klatek do hodowli świnek morskich każdy,
 25 klatek dla świnek morskich. Podstawa klatki z dnem pełnym, każda klatka musi posiadać
drzwi i karmnik. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 2 butelki z kapslami oraz
uchwytami na butelki dla każdej klatki (łącznie 50 butelek, 50 kapsli, 50 uchwytów).
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Regał do przechowywania 5 klatek do
hodowli świnek morskich
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W pełni wyposażone klatki






Minimalne wymogi:
Rama regału ze stali nierdzewnej.
Wyposażony w 4 autoklawowalne koła, 2 koła
z hamulcami.
Rama regału musi posiadać zaokrąglone rogi,
celem zapobiegania obijania ścian i kontuzjom
personelu.
Podstawy klatek pełne, wykonane z tworzywa
gładkiego, łatwe w myciu i dezynfekcji.
Podstawy klatek muszą nadawać się do mycia
ręcznego jak i mechanicznego oraz do
autoklawowania w temperaturze 121° C przez
20 min.
Wielkość klatki musi być zgodna z
dyrektywą
Parlamentu
Europejskiego
2010/63/UE dla świnek morskich (niezależnie
od wagi).
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Akcesoria wchodzące w skład
wyposażenia klatek







Butelka w specjalnym uchwycie ze stali
nierdzewnej, który zapobiega przypadkowemu
otwarciu się butelki.
Butelka wykonana z poliwęglanu z miarką na
minimum 400 ml.
Kapsel do butelki (ze stali nierdzewnej), nosek
zaopatrzony w dwie kulki.
Karmnik dla zwierząt ze stali nierdzewnej, o
wymiarach minimum 140 x 190 x160 mm.
Furta klatki wykonana ze stali nierdzewnej

b. Zestaw klatek dla królików składający się z następujących elementów:
 4 regałów do przechowywania 3 klatek do hodowli królików każdy,
 12 klatek dla królików. Każda klatka musi być wyposażona w podstawę klatki, tace na odchody,
butelkę z uchwytem i kapslem, karmnik oraz podniesioną półkę jako element wzbogacający.
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hodowli królików 
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klatki








Minimalne wymogi:
Rama regału wykonana ze stali nierdzewnej.
Możliwość trwałego łączenia regałów w rzędy (bok do boku) np. za
pomocą specjalnych zatrzasków ze stali nierdzewnej.
Każdy regał wyposażony w 4 autoklawowalne koła, 2 koła z hamulcami.
Rama regału musi posiadać zaokrąglone rogi, co zapobiega obijaniu ścian
i kontuzjom personelu.
Wielkość klatki zgodna z dyrektywą Parlamentu Europejskiego
2010/63/UE dla królików o masie ciała do 5 kg.
MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZĘNIA KLATEK
- Łatwo wysuwalne boczne dzielniki pozwalające na łączenie klatek
stojących obok siebie, co umożliwia uzyskanie zwiększonej
powierzchni hodowlanej.
- Boczne dzielniki muszą mieć możliwość mycia ręcznie lub
mechanicznie oraz autoklawowania w temperaturze 121° C przez 20
min.
Podstawa i tace wykonane z gładkiego tworzywa łatwego do umycia
zarówno z zanieczyszczeń organicznych jak i kamienia wytrącającego się
z moczu zwierząt.
Podstawa musi być perforowana (otwory o średnicy około 15 mm) i
wyposażona w tace do przechwytywania nieczystości
Podstawy klatek i tace muszą nadawać się do mycia ręcznego jak i
mechanicznego. Możliwość autoklawowania w temperaturze 121° C przez
20 min.
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Klatka musi być wyposażona w perforowaną i zdejmowalną półkę (min:
674 x 314 x 265 mm ) z tworzywa łatwego do mycia.
Możliwość mycia półki ręcznie lub mechanicznie oraz autoklawowania w
temperaturze 121° C przez 20 min.
Poliwęglanowa, skalowana do min 750 ml butelka musi być mocowana w
specjalnym uchwycie ze stali nierdzewnej, który zapobiega
przypadkowemu odkapslowywaniu butelki.
Kapsel do butelki ze stali nierdzewnej, wygięty pod kątem około 30
stopni, zaopatrzony w dwie kulki.
Karmnik dla zwierząt ze stali nierdzewnej, o pojemności min. 2 L musi
umożliwiać porcjowanie paszy od zewnątrz bez potrzeby otwierania
klatki.
Furta klatki wykonana ze stali nierdzewnej.
W furcie klatki dodatkowo zamontowana listwa ze stali nierdzewnej, która
zapobiega wyrzucaniu odchodów na zewnątrz klatki.
System zabezpieczający przed przypadkowym otwieraniem klatek.

c. Wymagania dodatkowe.
Po dokonaniu montażu zestawu klatek u zleceniodawcy powinien być on gotowy do użycia bez
dodatkowych zakupów. Cena powinna obejmować dostarczenie zestawu klatek zgodnych z opisem
z pkt 1 niniejszego zapytania pod wskazany adres oraz montaż w laboratorium użytkownika. Zestaw
klatek musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru jakościowego i ilościowego podpisywanego w dniu montażu u zleceniodawcy.
Oferowany zestaw klatek musi być fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i wad prawnych.
Zestaw klatek musi posiadać deklarację zgodności, przez co należy rozumieć wystawione przez
producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oświadczenie stwierdzające, że wyrób jest
zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą.
2. Opis sposobu przygotowania ofert:
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej.
b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania o cenę.
c) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z postępowaniem oraz złożeniem oferty.
d) Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem dołączonym do zapytania. Do oferty należy dołączyć
katalog (zdjęcia) oferowanych produktów.

e) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
ręcznie lub inną trwałą i czytelną techniką i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy.
f) Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
g) Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być
podpisana przez oferenta. Ofertę należy przesłać na adres: Instytut Przemysłu Organicznego
Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna lub złożyć osobiście w siedzibie
zamawiającego (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.
h) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie lub opakowaniu z dopiskiem
„Dostawa zestawów klatek dla świnek morskich i królików” – nie otwierać przed 10.11.2016
r. godz. 10:15.
i) Oferty, które zostaną dostarczone w stanie uszkodzonym lub po terminie składania nie będą
dopuszczone do postępowania i zostaną zwrócone Oferentom.
j) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.ipo-pszczyna.pl.
k) Oferty należy składać do dnia 10.11.2016 r. do godz. 10:00.
l) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2016 r. o godz. 10:15.
m) Opis oceny ofert oraz kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem jego znaczenia:
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który łącznie uzyska
najwyższą ilość punktów w kryteriach wskazanych poniżej:
1. Cena brutto za całość zamówienia – 70%,
2. Gwarancja 10%,
3. Termin wykonania – 10%.
4. Jakość – 10%

Ad. 1 Liczba punktów (maksymalnie – 80 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „cena”
zostanie obliczona wg wzoru: Kc = (Cmin / Cx) x 80 punktów, gdzie: Kc - ilość punktów
przyznana ocenianej ofercie za cenę, Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych
ofertach, Cx - cena brutto oferty ocenianej.
W ofercie należy podać cenę w PLN za całość zamówienia zawierającą całkowity jego koszt wraz
z należnym podatkiem VAT. Wszystkie wartości tj.: netto, VAT i wartość brutto należy
zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń. Cena
powinna obejmować wszystkie koszty wykonania całości zamówienia.
Ad. 2 Liczba punktów (maksymalnie – 10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium
„gwarancja” zostanie obliczona w następujący sposób:
Kg = (Gx /Gmax) x 10 punktów,
gdzie:
Kg - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za termin gwarancji, Gmax - najdłuższy termin
zaoferowanej gwarancji Gx - termin gwarancji zaproponowany w ofercie ocenianej wyrażony w
miesiącach od dnia podpisania Umowy.
Minimalny zaoferowany okres gwarancji musi wnosić 24 miesiące.
Ad. 3 Liczba punktów (maksymalnie – 10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin
wykonania” zostanie obliczona w następujący sposób:
Kt = (Tmin /Tx) x 10 punktów,
gdzie:
Kt - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za termin wykonania zamówienia, Tmin najkrótszy termin wykonania zamówienia zaproponowany w ważnych ofertach wyrażony w
tygodniach, Tx - termin wykonania zamówienia w ofercie ocenianej wyrażony w tygodniach.

Ad. 4 Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowe 10 punktów jeżeli wykaże On, iż
technologia

(technika)

wykonania

dostarczanych

zestawów

gwarantuje

podwyższone

bezpieczeństwo dla utrzymywanych zwierząt.
Uwzględniając powyższe kryteria zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta
spełnia wymagania określone w zapytaniu, otrzymała najwyższą ocenę punktową i uznana została
za najkorzystniejszą.

Załącznik zapytania Znak sprawy: 8/PA/2016

........................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy Zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
równowartości 30 000 euro na „Dostawa zestawów klatek dla świnek morskich i królików”

WYKONAWCA:
..................................................................................................................................................................
(pełna nazwa firmy)
...................................................................................................................................................................
(adres firmy)
telefon ………………………………………………….. fax: ………………………………………...
NIP ......................................................................., REGON ...................................................................
1. Spełniając warunki określone w zapytaniu, składamy ofertę wykonania przedmiotu zamówienia za
całkowitą cenę:
1.1

cena

netto:

.........................................................................................................................zł,

(słownie...................................................................................................................................zł)
1.2 stawka podatku VAT ………………..%, wartość podatku VAT ….……………………….złotych
1.3 cena brutto: ....................................................................................................................................zł,
(słownie................................................................................................................................................zł)
2. Termin wykonania zamówienia: do ……… tygodni od dnia zamówienia/podpisania umowy.
3. Na wykonane roboty udzielam…….. miesięcy gwarancji.
4. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez zamawiającego.
Ponadto oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami szczegółowymi określonymi w zapytaniu i
przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
2. Będziemy związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert a w razie wyboru oferty
zobowiązujemy się przyjąć zlecenie do realizacji/podpisać umowę na realizację zamówienia.
3. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, dokładne i prawdziwe.
Oferta zawiera ….…............... stron ponumerowanych w kolejności ułożenia, w tym .................
załączników. Wykaz załączników dołączamy do niniejszego formularza ofertowego.
4. Deklaruję, dostawę sprzętów zgodnie z opisem technicznym zapytania o cenę.
5. Deklaruję, że w przypadku przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, o którym
mowa w zapytaniu zapłatę kwoty w wysokości 0,5% ceny określonej w pkt. 1.3 niniejszego
formularza, lecz nie więcej niż 20% ceny, licząc za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy.
…………………………

….............................................

Data

podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

