Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Działania 5.1
Ostrzeszów, dnia 26.05. 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Firma Microfood Piotr Barczyk ul. Bolesława Śmiałego 1 63-500 Ostrzeszów, NIP 5140271948,
REGON 301783940 (Beneficjent), w związku z realizacją projektu „Innowacyjny produkt w postaci
autorskiej linii technologicznej do procesu Puffingu owoców, mięsa, warzyw i ziół z
jednoczesną realizacją wniosków z próbnej eksploatacji prototypu i wdrożenia jej do produkcji
i sprzedaży”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie PO IG 5.1 :
PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wykonanie automatycznej maszyny do pakowania ze stali nierdzewnej dla produktów
sypkich i kawałków.
Minimalne parametry maszyny:
 Szybkość pakowania od 30 do 60 paczek /min.
 Rozmiar minimalny paczek- szer. Od 50 do 160 mm, dł. Od 100 do 250 mm
 Gramatura pakowani od 0,5 kg do 5,0 kg

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY
1. O realizację przedmiotu zapytania mogą ubiegać się oferenci, którzy:
a. posiadają uprawnienia oraz wiedzę i możliwości do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego,
b. posiadają doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
realizacji przedmiotu zapytania .
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację przedmiotu zapytania,
2. Firma Microfood dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
przekazanych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia. Nie spełnienie warunków spowoduje
odrzucenie oferty.
3. Oferent jest zobowiązany do złożenia ofert cenowej.
4.Możliwość odstąpienia od zakupu po przeprowadzonych testach jeżeli urządzenie nie spełni
wymagań produkcyjnych w trakcie odbioru końcowego.

FORMAT I OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Złożona oferta powinna zawierać:
 Nazwę i adres oferenta,
 Datę sporządzenia,
 Cenę całkowitą netto i brutto,
 Termin ważności oferty, nie krótszy niż do dnia 31.08. 2014 r.
 Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego, być zgodna ze
wszystkimi warunkami ogólnymi, wymaganiami formalnymi i określonymi w niniejszym
zapytaniu,
 Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, czytelnie,
 Oferta musi zostać podpisana przez osobę umocowaną do złożenia podpisu w imieniu
Oferenta - podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.
 Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i
musi zostać ustalona zgodnie z zapytaniem ofertowym.
 Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
 Załączone do oferty dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 Oferta powinna zawierać dane osoby do kontaktu z Oferentem

Termin składania ofert upływa w dniu 23.06. 2014 r.
Oferta może zostać złożona za pośrednictwem:
a. Poczty elektronicznej na adres: biuro@microfood.eu
b. Poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Zamawiającego (Beneficjenta) - Firma
Microfood Piotr Barczyk ul. Bolesława Śmiałego 1 63-500 Ostrzeszów. Decyduje data wpływu oferty
do siedziby Beneficjenta.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena .
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Piotr Barczyk - Właściciel firmy Tel. 601464429 e-mail: biuro@microfood.eu

