
Informacje o ogloszeniu

Data publikacj i ogloszenia

Ter min skladania ofer t

Numer  ogloszenia

Status ogloszenia

M iej sce i sposób sk ladania ofer t

A dres e-mail, na któr y nalezy wyslac ofer te

Osoba do kontaktu w spr awie ogloszenia

Nr  telefonu osoby upowaznionej  do kontaktu w spr awie o    zenia

04-09-2019

11-09-2019

1204550

Zakonczone

1. Oferte nalezy zlozyc w formie elektronicznej, zeskanowanej na adres kierownika projektu Pana
Wojciecha Tworka
e-mail: projektsiarka@gmail.com lub osobiscie w siedzi ie Zamawiajacego
Przez oferte nalezy rozumiec calosc wymaganej dokumentacji zeskanowanej na adres e-mailowy.
2. Oferte nalezy sporzadzic na formularzu ofertowym i  patrzyc pieczatka firmowa.
3. Oferte nalezy sporzadzic w jezyku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporzadzone w
jezyku obcym sa skladane w formie oryginalu, odpisu, wpisu, wyciagu lub kopii wraz z
tlumaczeniem na jezyk polski.
4. Oferta winna byc podpisana przez osobe/y upowazniona/e do reprezentowania Oferenta
(oznacza to, ze jezeli z dokumentu okreslajacego statu         wykonawcy wynika, iz do
reprezentowania upowaznionych jest lacznie kilka osób, dokumenty wchodzace w sklad oferty
musza byc podpisane przez wszystkie te osoby).
5. W przypadku udzielenia pelnomocnictwa do podpisania Oferty nalezy dolaczyc stosowne
upowaznienie w oryginale podpisane przez osobe/y upowazniona/e do reprezentowania Oferenta.

FONTIA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 1, 28-100 Busko-Zdrój
NIP: 9591457812, Regon: 292367398
e-mail: projektsiarka@gmail.com

projektsiarka@gmail.com

Wojciech Tworek - Kierownik projektu
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+48 607 108 397

Uslugi dostawy leczniczej wody siarczkowej i produktów do celów badawczych oraz produktów
spozywczych jako skladowych diety z wykorzystaniem siarczkowej wody leczniczej dla 125 osób

Dostawy

Dostawy inne

Województwo: swietokrzyskie Powiat: buski Miejscowosc:  usko-Zdrój

Celem zamówienia jest wylonienie dostawcy leczniczej wody siarczkowej i produktów do celów
badawczych oraz produktów spozywczych jako skladowych diety z wykorzystaniem siarczkowej
wody leczniczej dla 125 osób.

Przedmiotem zamówienia jest usluga dostawy:
- Czesc A: leczniczej wody siarczkowej i produktów do celów badawczych
- Czesc B: produktów spozywczych jako skladowych diety z wykorzystaniem siarczkowej wody
leczniczej dla 125 osób. Produkty musza byc swieze i d             kcesywnie z mozliwoscia
zmiany zamówienia do 24h przed dostawa. Ponizej zakres produktowy na 1 os. na 10 dni diety.
Specyfikacja produktów wraz z zestawieniem produktów s  zywczych znajduje sie w zalaczniku
nr 1- Opis zamówienia.

15800000-6

Rózne produkty spozywcze

Dostawy sukcesywne :
- czesc A: w okresie od 12.09.2019 do 30.04.2021
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Skr ócony opis pr zedmiotu zamówienia

K ategor ia ogloszenia

Podkategor ia ogloszenia

M iej sce realizacj i zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pr zedmiot zamówienia

K od CPV

Nazwa kodu CPV

Har monogr am realizacj i zamówienia



- czesc B: w okresie od 12.09.2019 do 31.01.2021, przecietnie 1 turnus 10-cio dniowy, 10-cio
osobowy/miesiecznie (dla lacznie 125 osób).

Zal. 3 Oswiadczenie o braku powiazan
Zal. 2 Formularz ofertowy
Zal. 1 Opis przedmiotu zamówienia
Zapytanie ofertowe nr 9/2019

Brak pytan i wyjasnien

Zamawiajacy nie stawia zadnych wymagan w tym zakresie.

Odpowiadajac na ogloszenie Wykonawca potwierdza ze pos ada zasobykadrowe umozliwiajace
prawidlowa realizacje dostaw.

Odpowiadajac na ogloszenie Wykonawca potwierdza ze pos ada zasoby techniczne umozliwiajace
prawidlowa realizacje dostaw w tym zapewnienie transpo       duktów samochodem z
zabezpieczeniem termicznym oraz mozliwosc modyfikacji zamówienia min do 24h przed
dostawa.

W postepowaniu ofertowym moga uczestniczyc podmioty, które nie zalegaja z oplacaniem
podatków oraz skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne. Informacje taka nalezy dolaczyc
w formie oswiadczenia do formularza ofertowego.

W ofercie nalezy odniesc sie do wszystkich kryteriów wyboru oferty.

W przypadku, gdy Oferent nie wskaze informacji umozliwiajacych ocene jednego lub wiecej
kryteriów jego oferta moze zostac uznana za niewazna l b w ocenie zostanie przyznanych mu 0
pkt. w danym kryterium.

Wymagane dane od Oferenta zawarte w ofercie:
- Dane identyfikujace oferenta (nazwa, adres, nr NIP),
- Odpowiedz na oferte uznaje sie za oswiadczenie o spelnieniu wymogów zawartych w opisie
przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
- Cene calkowita netto i brutto,
- Dane osoby do kontaktu (imie nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
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Zalaczniki

Pytania i wyj asnienia

Upr awnienia do wykonywania okreslonej  dzialalnosci lub czynnosci

Wiedza i  doswiadczenie

Potencj al techniczny

Sytuacj a ekonomiczna i f inansowa

Dodatkowe war unk i



Wymagania formalne:
1) Wypelniona oferta z oswiadczeniem o braku powiazan,
2) Dokument stwierdzajacy status prawny Wykonawcy (odp s z wlasciwego rejestru lub
zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospo    zej) - dotyczy osób prawnych i osób
fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza;

Zamawiajacy po dokonaniu oceny nadeslanych ofert zapro  nuje oferentowi, który uzyskal
najwieksza ilosc punktów wspólprace i realizacje zamówienia

1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych, Wykonawca
zobowiazany jest do zlozenia jednej oferty na calosc zamówienia.
2. Zamawiajacy, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów, moze uniewaznic i nie
rozstrzygnac postepowania ofertowego.
3. Oferta musi w pelni odpowiadac Zapytaniu ofertowemu  zawierac wszystkie informacje
wskazane w Zapytaniu ofertowym i udzielac odpowiedzi na wskazane sprawy.
4. Wszystkie koszty zwiazane z uczestnictwem w postepowaniu ofertowym ponosi podmiot
skladajacy oferte.
5. Umowa z wybranym wykonawca, który zlozyl najkorzystniejsza oferte, zostanie zawarta po
zakonczeniu przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy.
6. Dodatkowe informacje mozna uzyskac skladajac zapytanie poczta elektroniczna na adres:
projektsiarka@gmail.com nie pózniej niz na 3 (trzy) dn  przed terminem zlozenia ofert.

WARUNKI WYNAGRODZENIA WYKONAWCY:
Zamawiajacy zaklada wynagrodzenie za usluge dostawy wy onana w calosci, jednorazowo.

1) Zalacznik nr 2 – Formularz ofertowy z oswiadczeniami
2) Zalacznik nr 3 – Oswiadczenie o braku powiazan
3) Dokument stwierdzajacy status prawny Wykonawcy (odp s z wlasciwego rejestru lub
zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospo    zej) - dotyczy osób prawnych i osób
fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza;

Wybór najkorzystniejszej oferty nastapi w oparciu o kr teria:
1. Cena netto (C) = 60%
2. Termin dostawy (T) = 20 %
3. Mozliwosc modyfikacji zamówienia (M) = 20 %
RAZEM 100%

Kryterium 1 - Cena netto
C = (C min/C of)*60%, gdzie:

C - ilosc przyznanych punktów za kryterium
C min - cena netto z oferty z najnizsza cena
C of - cena netto oferty ocenianej
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L ista dokumentów/oswiadczen wymaganych od Wykonawcy

Ocena ofer ty

K r yter ia oceny i opis sposobu pr zyznawania punktacj i



Kryterium 2 – Termin dostawy (T)
Zamawiajacy bedzie przyznawal punkty za wykonanie codz ennej dostawy produktów z
wylaczeniem niedziel i swiat:
• za zapewnienie dostawy innej niz codzienna z wylacze iem niedziel i swiat Oferent otrzyma 0
punktów,
• za zapewnienie dostawy codziennej z wlaczeniem niedziel i swiat Oferent otrzyma 20 punktów,
W sumie w ramach terminu kryterium 2 mozna zdobyc maksymalnie 20 pkt.

Kryterium 3 – Mozliwosc modyfikacji zamówienia (M)
Zamawiajacy bedzie przyznawal punkty za elastyczna forme zmiany zamówienia minimum do 24
godzin przed dostawa:
• za zapewnienie mozliwosci modyfikacji zamówienia min do 24 godzin przed dostawa Oferent
otrzyma 0 punktów,
• za zapewnienie mozliwosci modyfikacji zamówienia min do 12 godzin przed dostawa Oferent
otrzyma 10 punktów,
• za zapewnienie mozliwosci modyfikacji zamówienia min do 6 godzin przed dostawa Oferent
otrzyma 20 punktów,

Ilosc punktów danej oferty bedzie wyliczana na podstawie wzoru:
S = C + T + M
S - suma uzyskanych punktów

Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunków udzialu w postepowaniu ofertowym w oparciu o
dokumenty zlozone przez Oferenta. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje sie sposród ofert
spelniajacych wszystkie warunki formalne postawione w Zapytaniu ofertowym.
Oferta powinna stanowic sume wyceny czesci A oraz zryczaltowanej wyceny produktów/osobe
pomnozonej przez liczbe 125 osób jako czesc B.

FONTIA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Zagnanska 153/n.d.

25-563 Kielce

swietokrzyskie , Kielce

413303033

413303033
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Zamawiajacy - Beneficjent

Nazwa

A dres

Numer  telefonu

Fax



NIP

Tytul  pr oj ektu

Numer  proj ektu

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wplyniecia ofer ty or az jej  cena

Pelna lista podmiotów

9591457812

Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem wody siarczkowej w terapii redukcji masy ciala

RPSW.01.02.00-26-0014/18-00

Rozstrzygniete

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiajacy otrzymal trzy oferty spelniajace wymogi
zapytania ofertowego.
W wyniku oceny ofert wybrano firme Hurtownia Wedlin i Drobiu Robert Biernat Sp. z o.o. ( cena
netto 233 680,00 zl).
Oferta firmy z dn. 11.09.2019 r. spelnila wszystkie kryteria zapytania ofertowego, uzyskujac
najwyzszy wynik punktowy (80 pkt.).
Cena zaproponowana przez Oferenta zostala uznana przez Zamawiajacego za wystarczajaca do
prawidlowej realizacji zamówienia.

1) Ban Food Sp. z o.o. Sp. K. Kraków (67 pkt.)
2) Hurtownia Wedlin i Drobiu Robert Biernat Sp. z o.o., Skawa (80 pkt.)
3) Tomasz Lubas, Kraków (77 pkt.)
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