
   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2018/PORYBY14-20 

 

Zamawiający: Żydziak Piotr – Połów, Przetwórstwo i Handel Rybą NIP: 5821001397, 

siedziba:  ul Elbląska, nr 12, 14-530  FROMBORK 

Prosimy składać oferty drogą e-mail na adres: grant.frankowski@gmail.com lub na adres:  

ul Elbląska, nr 12, 14-530  FROMBORK  

Termin wstawienia zapytania ofertowego: 22 sierpnia 2018 r.  

Termin zakończenia składania ofert: 6 września 2018 r. (liczy się termin otrzymania oferty) 

Kryterium ceny: 80%  

Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem C= (Cn÷Co) 

x 80 punktów 

 C - przyznane punkty, 

 Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, 

 Co - cena oferty ocenianej 

Maksymalna liczba punktów która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w 

kryterium wynosi 80 punktów. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, związane z terminowym i prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami i wytycznymi stawianymi przez 

Zamawiającego, odnoszące sie do przedmiotu zamówienia, zyskiem wykonawcy, wszystkimi 

podatkami i opłatami wymaganymi przepisami. 

Kryterium długości okresu gwarancji : 20%  

Liczbę punktów przyznanych ofercie w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty dla 

kryterium gwarancja jakości serwisowania. Zamawiający przyzna zgodnie z poniższą 

punktacją: 

 gwarancja jakości 6 miesięcy - 0 punktów 

 gwarancja jakości 9 miesiące - 10 punktów 

 gwarancja jakości 12 miesięcy - 20 punktów 

Przy czym: Okres gwarancji jakości dłuższy niż 12 miesięcy będzie liczony jako 12 miesięcy. 

Okres gwarancji jakości dłuższy niż 9 miesiące będzie liczony jako 9 miesiące. Okres krótszy 

niż 6 miesięcy będzie uznany za niezgodny z treścią zapytania (minimalny okres gwarancji - 

6 miesięcy). Wykonawca może zaoferować wyłącznie 6 miesięcy lub 9 miesiące, lub 12 

miesięcy i więcej. Maksymalna ocena punktowa w kryterium gwarancja jakości to 20 

punktów. 
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Wykluczenia 

Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, 

przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, 

5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób. 

Odrzuceniu podlegają oferty: 

1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu 

ofertowym 

3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 

osobowych lub kapitałowych 

4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert 

5. nie posiadają terminu związania z ofertą 

6. w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem 

ofertowym.  

Zakres rzeczowy ogłoszenia: 

Zestaw do rozładunku oczyszczania sortowania śledzia z pompą (urządzenie fabrycznie 

nowe), która spełnia poniższe założenia: 

1.1. POMPA PRÓŻNIOWA  

Przeznaczenie: ciecze spożywcze z zawartością części stałych 

Ciśnienie robocze: 6 bar 

Ciśnienie maksymalne 9 bar 

Podciśnienie części ssawnej -0,95 bar 

Zainstalowana moc silnika elektrycznego: 7,5 kW 

Szafka sterująca z falownikiem 

 

Parametry pracy: 

Wydajność minimalna: 40m3/h  

Średnica wewnętrzna węża minimum 100 mm 

Przyłącza do pompy – szybkozłącza typu  CAMLOCK stal nierdzewna 316 

 

1.2. WĘŻE PODŁĄCZENIOWE 
Wąż ssący długość minimum 10 m 



   
Wąż tłoczący długość minimum 6m 

Złącza typu CAMLOCK stal nierdzewna 316 

Końcówka ssąca wykonana ze stali nierdzewnej 
 

 

1.3. SEPARATOR DO ODSĄCZANIA i SORTOWANIA RYB PO WYJŚCIU Z 

POMPY 

Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej 304/316,. 

Wymiary zewnętrzne: 

wysokość:  1500 - 1800 mm – regulowana 

szerokość:  1200 - 1500 mm 

długość:   3200 - 3500 mm 


