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Przedsiębiorstwo Produkcyjne  

Katarzyna Tomasz Rembowscy 

Żukowo 12 

64-606 Popówko 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Katarzyna Tomasz Rembowscy realizuje projekt inwestycyjny 

pn. „Produkcja soków o polepszonych walorach jakościowych (w tym odżywczych) i polepszenie 

bezpieczeństwa fitosanitarnego produkcji” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:  

 

Prasę taśmową 

  

 

a) Opis przedmiotu zamówienia  
 

Prasa taśmowa, na którą składają się: 

1. Stacja mycia, sortowania i mielenia,  
2. Instalacja tłoczenia z czyszczeniem taśmy i usuwaniem odpadów, 

3. Filtracja soku, 

4. Elektryczna szafa sterownicza, 

5. Montaż i uruchomienie, 

 

PARAMETRY/WYPOSAŻENIE 

• Prasa dwutaśmowa, 

• Wydajność minimum 3t/h jabłka, gruszki, porzeczki, aronii, 

• Maksymalny uzysk - minimum 80% 

• Urządzenie towarzyszące muszą mieć wydajność zgodną z wydajnością prasy, tak aby jej nie 

spowalniały, 

• Myjka do owoców musi posiadać możliwość mycia zarówno owoców miękkich jak i twardych 

bez dodatkowej obsługi. Jeżeli owoce miękkie są uszkodzone (np. malina) musi istnieć 

możliwość podania ich na prasę z pominięciem kąpieli wodnej, 

• Stół selekcyjny musi mieć powierzchnię adekwatną do wydajności i posiadać pole do odsortu 

zepsutych owoców, 

• Za stołem elewator na owoce powinien przenieść owoce do młynka nad prasą, 

• Pomiędzy młynkiem a koszem zasypowym prasy powinna istnieć możliwość przejęcia 

zmielonych owoców i przepompowania ich do obróbki enzymatycznej, a następnie z 

powrotem do kosza zasypowego prasy 

• Prasa musi posiadać system filtracji i ponownego użycia wody czyszczącej taśmy – obieg 

zamknięty, 

• Instalacja musi umożliwiać tłoczenie aronii, porzeczki i innych owoców wymagających 

obróbki enzymatycznej, 

• Istnieje możliwość zamiany kolejności urządzeń w ten sposób, że owoce będą najpierw 

wprowadzane na stół selekcyjny, a dopiero później na myjkę, a z myjki na młynek. W takiej 
sytuacji możliwe jest pominięcie dodatkowego elewatora przed młynkiem. 

• Instalacja musi posiadać system wstępnego filtrowania soku z ciał stałych, 

• Prasa musi posiadać system usuwania odpadów. 



 

b) Warunki udziału w postępowaniu 

 

W postępowaniu może wziąć udział firma, która jest gotowa wypełnić warunki postępowania 

ofertowego. Oferta powinna zostać złożona w języku polskim. 

  

 

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1.  Najniższa cena 60 %  

2.  Okres gwarancji  10 %  

3.  Wydajność w t/h  30 %  

 

d) Opis sposobu przyznawania punktacji 

 

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryteriów  1, największa 3 

Sposób przyznawania punktów: Pierwsze miejsce 3 pkt, Drugie miejsce 2 pkt, trzecie miejsce 1 pkt. 

Liczba punktów zdobytych przez poszczególnych oferentów będzie obliczana w następujący sposób: 

1. Cena:  

Najniższa cena 3 pkt x 60% = 1,8 pkt,  następnie 2 pkt x 60% = 1,2 pkt, ostatnia 1 pkt x 60% = 0,6 

pkt 

2. Okres gwarancji: 

Najdłuższy okres gwarancji: 3 pkt x 10% = 0,3 pkt, następnie 2 pkt x 10% = 0,2 pkt, ostatnia 1 pkt 
x 10%= 0,1 pkt 

3. Wydajność w t/h:  

Najwyższa wydajność 3 pkt x 30% = 0,9 pkt, następnie 2 pkt x 30% = 0,6 pkt, ostatnia 1 pkt x 30% 

= 0,3 pkt  

 

Liczba zdobytych punktów to suma punktów zdobytych przez oferentów w ramach poszczególnych  

kryterium. 

Po wyliczeniu ilości punktów sporządzona zostanie lista rankingowa. Wybrana zostanie oferta  

z największą liczbą przyznanych punktów. 

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów o wyborze oferty 
decyduje cena - wybrana zostaje oferta o niższej cenie. W przypadku, gdy ceny są takie same o 

wyborze oferty decyduje kolejność wpływu oferty. 

 
 

 

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

2) została złożona przez podmiot:  

• niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Beneficjenta 

wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 

określonych w zapytaniu ofertowym lub  

• powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami, upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru 

wykonawcy a wykonawcą. Wymienione wyżej powiązania polegają na:  

- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;  

 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;  

 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

 pełnomocnika;  



 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
 linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

 bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;  

 - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

 uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

 

f) Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu  
dzień miesiąc Rok 

15 06 2018 

 

g) Termin realizacji zamówienia 

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji 

zamówienia upływa w dniu  

dzień miesiąc Rok 

13 07 2018 

 

h) Ofertę należy złożyć w:  

Przedsiębiorstwo Produkcyjne  

Katarzyna Tomasz Rembowscy 

Żukowo 12 

64-606 Popówko  

e-mail: soki@rembowscy.pl, Ryszard.Kramarz@rembowscy.pl 

 

i) Akceptowalne formy składania ofert  

Oferty mogą zostać przesłane listem, drogą elektroniczną,  pocztą kurierską lub złożone osobiście u 

wystawcy zapytania ofertowego. Dowodem przekazania oferty złożonej osobiście będzie 

pokwitowanie odbioru oferty. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby 

Zamawiającego. 

 

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  

 

• dane identyfikujące oferenta (pełną nazwę wystawcy oferty i adres), 

• datę sporządzenia dokumentu (w przypadku wersji elektronicznej za datę sporządzenia 

dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną). 

• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis 

przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu – patrz. lit. a) 

zapytania),  

• wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,  

• okres gwarancji, 

• wydajność w t/h, 

• termin realizacji zamówienia, nie dłuższy niż oznaczony w punkcie g) 

• termin ważności oferty, 

• podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu, 

• Oferty należy opatrzyć pieczęcią imienną/nagłówkową.  

• W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska 

osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę).  

 

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by 
oferta zawierała inne dodatkowe informacje, tj. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, 

czas reakcji serwisowej w przypadku gwarancji lub usterki, wymagania dotyczące konserwacji, 

przeglądów i serwisowania urządzenia.   
 



k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 

 

l) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a takie są niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia podstawowego.  

 

ł) Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy 

zadania bez wyboru żadnej z ofert. 
 

 

Pełnomocnik właściciela - Ryszard Kramarz 

      ………………………………………………………………………….. 
      /podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zamawiającego/ 


