Znak sprawy: 12/PA/2015
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30 000 euro na „Dostawa zestawu 48 sztuk klatek dla przepiórek wraz z regałami”
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dostawy 48 sztuk klatek dla
przepiórek z regałami.
Udzielający zamówienia:

Instytut

Przemysłu

Organicznego Oddział

w Pszczynie,

ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. WYMAGANIA TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA – ZESTAWU KLATEK
a) Rozmiar klatek zgodny z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE
z dnia 22.09.2010 w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, (min.
powierzchnia wewnętrzna podłogi nie mniejsza niż 1 200 cm2).
b) Szerokość klatki 130 cm, głębokość 95 cm, wysokość 30 cm.
c) Drzwiczki klatki otwierane do środka lub na zewnątrz o szerokości 50 cm; dwoje drzwi na jedną
klatkę Po otwarciu drzwiczki nie powinny samodzielnie opadać. Konstrukcja drzwiczek powinna
umożliwiać swobodne pobieranie paszy przez zwierzęta z rynny paszowej zawieszonej na
przedniej ściance klatki oraz swobodne otwieranie do środka lub na zewnątrz, bez konieczności
demontażu wewnętrznych lub zewnętrznych elementów klatki.
d) Klatki wykonane ze stali nierdzewnej.
e) Każda klatka wyposażona w rynnę paszową wykonaną ze stali nierdzewnej, o długości 30 cm,
szerokości 5 cm i wysokości umożliwiającej swobodne pobieranie paszy przez zwierzęta po
zamontowaniu na klatce. Rynna powinna być w łatwy sposób zdejmowalna celem ważenia paszy.
Ptaki nie powinny mieć możliwości wejścia do karmidła. Wysokość karmidła powinna być
wystarczająca aby pasza nie została rozsypana na zewnątrz.
f) W klatkach należy zamontować platformy wypoczynkowe o długości 50 cm i szerokości 20 cm
każda. Platformy wypoczynkowe należy wykonać ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego
nieszkodliwego dla zwierząt, odpornego na działanie środków dezynfekujących; platformy

powinny być w łatwy sposób zdejmowalne, celem wyczyszczenia lub umieszczenia w innym
miejscu klatki.
g) Klatki wyposażone w poidła: 48 sztuk (+ 7 zapasowych) – razem 55 sztuk. Poidła powinny
zawierać elementy potrzebne do montażu na zewnątrz klatki i być wykonane ze szkła lub
tworzywa sztucznego nieszkodliwego dla zwierząt, odpornego na działanie środków
dezynfekujących. Objętość poidła 600 – 700 ml.
h) Kuwety do zbierania nieczystości: 96 sztuk (po dwie kuwety na jedną klatkę z możliwością
częściowego wysunięcia na prowadnicach – jak szuflada) wykonane ze stali nierdzewnej lub
tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków dezynfekujących.
i) Klatki muszą posiadać możliwość usuwania bocznych ścianek celem zmiany ich powierzchni
oraz posiadać możliwość ich łączenia w poziome.
j) Klatki muszą zostać umieszczone na regałach (stelażach lub i innych rozwiązaniach
konstrukcyjnych), które posiadają kółka z hamulcami. Pierwsza klatka montowana na wysokości
co najmniej 25 cm od podłogi. Ilość klatek montowanych na jednym regale – 4. Maksymalna
wysokość jednego zestawu (Regał + 4 klatki) nie większa niż 165 cm.
k) Konstrukcja klatki wraz z akcesoriami (rynny, poidła, kuwety) i regału rozbieralna na części, w
celu umożliwienia czyszczenia i transportu. Po demontażu wszystkie elementy w sposób
swobodny powinny móc być transportowane korytarzem o szerokości 156 cm i drzwiami o
świetle 69 cm.
l) Cały zestaw musi być stabilny i bezpieczny dla zwierząt oraz użytkowników.

2. 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.

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 formularzu dołączonym do zapytania.
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
godność 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
o następującej treści „Dostawa zestawu 48 sztuk klatek dla przepiórek wraz z regałami” – nie
otwierać przed 18.12.2015 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) Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru sądowego, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru.
k) Ponadto należy dołączyć pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, do podejmowania
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych
dokumentów.
l) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.ipo-pszczyna.pl.
m) Oferty należy składać do dnia 18.12.2015 r. do godz. 10:00.

n) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2015 r. o godz. 10:15.
o) kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty stanowi cena.
Kryterium - cena - stanowi 100% wagi
uwzględniając powyższe kryterium zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta
spełnia wymagania określone w zapytaniu, otrzymała najwyższą ocenę punktową i uznana została za
najkorzystniejszą.
p) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert tj. od 18.12.2015 r.
q) Termin dostawy i montażu zestawu do 8 tygodni od dnia udzielenia zamówienia/podpisania
umowy.
r) Termin płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury przez wykonawcę. Faktura może być
wystawiona najwcześniej po bezusterkowym odbiorze jakościowym i ilościowym.

Załącznik zapytania Znak sprawy: 12/PA/2015

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

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy Zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na
„Dostawa

zestawu 48 sztuk klatek dla przepiórek wraz z regałami”

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 dostawy i montażu: do 8 tygodni od dnia zamówienia/podpisania umowy.

3. 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.

Deklaruję dostawę klatek i regałów zgodnie z parametrami technicznymi niniejszego zapytania
o cenę.

…………………………
Data

….............................................
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

