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Legnica, 20.06.2011 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego 
oraz z budżetu paostwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. 

Animak-Kopcza Spółka Cywilna Jan Kopcza, Eugenia Kopcza 

Ul. Jaworzyoska 303, 59-220 Legnica, NIP 6912137944, REGON 390765499 

 
w związku z realizacją projektu „Rozszerzenie oferty produktowej przedsiębiorstwa Animak-Kopcza 
s.c. poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych linii technologicznych do produkcji makaronów” 
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2007-2013 
Priorytet: 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i 
innowacyjnośd 
Działanie: 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw 
Schemat: 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjnośd produktową i procesową 
na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) 
 

zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu silosów (3 szt.) (po 23,6 ton każdy) 

 
Ponadto po zakooczeniu prac Wykonawca zobowiązany jest dostarczyd inwestorowi wymagane 
protokoły zdawczo-odbiorcze.  

I. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

Miejsce realizacji zamówienia: Animak-Kopcza Spółka Cywilna Jan Kopcza, Eugenia Kopcza  

 Ul. Jaworzyoska 303, 59-220 Legnica 

Termin wykonania:  III kwartał 2011 

 
II. Sposób obliczania ceny 

Ceny należy podawad w PLN w rozbiciu na: cenę brutto, netto oraz podatek VAT. W przypadku 
złożenia oferty w walucie obcej, kwota zostanie przeliczona według kursu sprzedaży NBP z dnia 
złożenia oferty.  

 

III. Zawartośd oferty 

Oferta powinna zawierad: 

1. Dane oferenta 
2. Cenę przedmiotu zamówienia 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
4. Termin ważności oferty 
5. Wykaz zrealizowanych zamówieo o podobnym charakterze 
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6. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia 
7. Termin realizacji zamówienia 
8. Okres gwarancji 

 
IV. Kryterium wyboru oferty 

Kryterium wyboru oferty będą kryteria wskazane w tabeli poniżej  

Lp. Nazwa Waga kryterium-ilośd punktów 

1 Doświadczenie w realizacji zamówieo o 

podobnym charakterze 

40% 

2 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia 30% 

3 Cena  20% 

4 Okres gwarancji 10% 

 razem 100 % 

Punkty będą wyliczane na podstawie wzoru:  S= D + P + C + G  

Gdzie:  S – suma uzyskanych punktów 
D - punkty z kryterium doświadczenie w realizacji zamówieo o podobnym charakterze 
P - punkty z kryterium parametry techniczne przedmiotu zamówienia 
C - punkty z kryterium cena 
G - punkty z kryterium okres gwarancji 
 

Kryterium 1 - Doświadczenie w realizacji zamówieo o podobnym charakterze 

D = (Dof/Dmax) x 100%    gdzie: Dmax- największe doświadczenie wśród złożonych 
oferentów 

Dof – doświadczenie danego oferenta 

D – ilośd przyznanych punktów za kryterium 
doświadczenie w realizacji zamówieo o podobnym 
charakterze 

Kryterium 2 – parametry techniczne przedmiotu zamówienia 

P = (Pof/Pmax) x 100%    gdzie: Pmax- najlepsze parametry techniczne wśród złożonych ofert 

Pof – zaoferowane parametry w danej oferty 

P – ilośd przyznanych punktów za kryterium parametry 
techniczne przedmiotu zamówienia danej oferty 

Kryterium 3 – Cena  

C = (Cmin/Cof) x 100%    gdzie:         Cmin- najniższa cena wśród złożonych ofert 
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 Cof – cena danej oferty 

C – ilośd przyznanych punktów za kryterium cena 

Kryterium 4 - Okres gwarancji 

G = (Gof/Gmax) x 100%      gdzie:        Gmax – najdłuższy okres gwarancji 

Gof -  proponowany okres gwarancji 

G – ilośd przyznanych punktów za kryterium okres 
gwarancji 

 

Sumaryczna ilośd punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru: 

S = D x 0,4 + P x 0,3 + C x 0,2 + G x  0,1 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilośd punktów. 
Oferta powinna byd przygotowana w języku polskim. 
 

V. Miejsce, sposób, termin składania ofert. 

Oferty proszę składad: 

a) osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa:  Animak-Kopcza s.c.,ul. Jaworzyoska 303, 
59-220 Legnica 

b) drogą elektroniczną na adres: piotr.matuszak@animak-kopcza.pl 
c) drogą pocztową na adres siedziby: Animak-Kopcza s.c.,ul. Jaworzyoska 303, 59-

220 Legnica 
 

Termin składania ofert: do dnia 27.06.2011 do godz. 16.00 

(decyduje data i godzina wpływu do spółki) 

VI. Rozstrzygnięcie/Wybór oferty 

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni od zakooczenia 
terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną umieszczone na 
stronie internetowej zamawiającego http://www.animak-kopcza.pl/ 

VII. Sposób udzielania informacji i wyjaśnieo 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w imieniu Inwestora Pan 
Piotr Matuszak , Tel. 603 397 499, e-mail: piotr.matuszak@animak-kopcza.pl . 

 

Z poważaniem 

 


