Wola Dalsza, 21.11.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.3.1
dotyczące dostawy maszyn, urządzeń oraz pozostałych elementów linii technologicznej do produkcji
tauryny wraz z montażem i uruchomieniem
ZAMAWIAJĄCY:
SAFIRO NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut
NIP: 5170361136, REGON: 180921625
www.safironutrition.com
SAFIRO NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Wola Dalsza
369, 37-100 Łańcut zaprasza do złożenia oferty na dostawę maszyn, urządzeń oraz pozostałych
elementów linii technologicznej do produkcji tauryny wraz z montażem i uruchomieniem w związku z
planowaną realizacją projektu pt. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ
SAFIRO NUTRITION” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I:
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o
dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0005/19.
SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k. ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego o szacowanej
wartości powyżej 209 000,00 EUR na zakup elementu projektu tj. maszyn, urządzeń oraz pozostałych
elementów linii technologicznej do produkcji tauryny wraz z montażem i uruchomieniem.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności
obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych
nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej SAFIRO NUTRITION Sp. z
o.o. Sp. k. pod adresem www.safironutrition.com, na stronie www.parp.gov.pl poprzez Lokalny
System
Informatyczny,
na
portalu
Baza
Konkurencyjności
pod
adresem
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa maszyn, urządzeń oraz pozostałych elementów linii
technologicznej do produkcji tauryny (podesty obsługowe, zbiorniki, pompy itp.) wraz z wykonaniem
technologicznej instalacji elektrycznej i sterowania oraz montażem kompletnej linii produkcyjnej

wraz z jej uruchomieniem.1
W skład linii produkcyjnej wchodzą m.in.:


















piec do spalania siarki o wydajności co najmniej 70kg/h spalonego surowca, automatyczny
pobór materiału z worka big-bag lub leja zasypowego o pojemności co najmniej 1000kg,
wychwyt dwutlenku siarki na kolumnach sorpcyjnych,
suszarnia o wydajności co najmniej 10ton/dobę,
linia do pakowania produktu w worki typu big-bag oraz 25kg,
przepustowość min. 20ton/dobę,
automatyka z centralnym komputerem sterującym (pomiary temperatury, pH,
przepływomierze, wskaźniki poziomu cieczy),
piec mikrofalowy o mocy co najmniej 2x100kW,
wirówka dekantacyjna o wydajności min. 5m3/h,
wydajność linii min. 6ton/dobę suchego produktu,
zbiorniki o pojemności od 1 do 40m3 wraz z mieszadłami, w tym dwa próżniowe,
stacja rozładunku autocystern,
stacja rozładunku worków big-bag wraz z podajnikiem ślimakowym lub pneumatycznym,
orurowanie ze stali kwasoodpornej, niektóre odcinki oraz zawory ogrzewane,
stacja demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy,
destylarka do regeneracji rozpuszczalników, wydajność min. 300l/8h,
podesty serwisowe do zbiorników,
okablowanie technologiczne.

Planowana do osiągnięcia wydajność linii min. 6 ton/dobę suchego produktu. Zatem parametry linii
należy dobrać w sposób umożliwiający uzyskanie ww. wydajności.
Dokumentacja w postaci projektu technologicznego-wykonawczego precyzuje szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
42000000-6 Maszyny przemysłowe.
42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania.
Dodatkowe warunki do przedmiotu zamówienia:
a) Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się z projektu
technologicznego-wykonawczego linii produkcyjnej (dalej: dokumentacja projektowa).
b) Dokumentacja zostanie udostępniona zainteresowanym podmiotom po podpisaniu umowy o
poufności stanowiącej załącznik 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) Zamawiający wymaga udzielenia obowiązkowej co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na
wszystkie prace montażowe, maszyny, urządzenia i inne elementy przedmiotu zamówienia,
licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
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Przez uruchomienie należy rozumieć przeprowadzenie próby produkcyjnej polegającej na wytworzeniu w
ramach 1 cyklu produkcyjnego 1 tony tauryny spełniającej normy produktu spożywczego.

d) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej,
zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w
trakcie procedury o udzielenie zamówienia, a także, obowiązującymi przepisami
szczegółowymi, normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji, wraz z
okresem gwarancji. Zamawiający dopuszcza zastosowanie maszyn, materiałów i urządzeń
równoważnych lub o wyższych parametrach do tych wskazanych w projekcie (dotyczy to w
szczególności maszyn, materiałów i urządzeń, które w projekcie technologicznymwykonawczym linii produkcyjnej są wskazane z konkretnej nazwy/producenta). Uzasadnienie
zamiany zaproponowanych maszyn i urządzeń do tych wskazanych w projekcie
technologicznym-wykonawczym leży po stronie Oferenta, a Zamawiający może odrzucić taką
zamianę, jeśli stopień równoważności będzie jego zdaniem niewystarczający wskazując, który
parametr/parametry uniemożliwia/uniemożliwiają uznanie danej maszyny/urządzenia za
równoważne. Brak uzasadnienia zamiany będzie skutkował odrzuceniem oferty.
e) Wykonawca szacując przedmiot zamówienia winien przyjąć, iż nie będzie zgody na dokonanie
żadnej zmiany, która skutkowałaby pogorszeniem parametrów planowanej do wdrożenia
linii.
2. MIEJSCE I HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Okres realizacji zamówienia: maksymalnie 9 miesięcy od terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
Miejsce realizacji zamówienia: SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k., Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut
(woj. podkarpackie).
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
b) udzielą co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie prace montażowe, maszyny,
urządzenia i inne elementy przedmiotu zamówienia, licząc od dnia podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego,
c) oferują zamówienie o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej
wskazanym w zapytaniu ofertowym,
d) posiadają doświadczenie w dostawie/montażu co najmniej 3 linii technologicznych,
e) posiadają doświadczenie w dostawie/montażu co najmniej jednej linii technologicznej dla
branży chemicznej lub spożywczej,
f) przychody z tytułu dostaw/montażu linii technologicznych wynoszą co najmniej 2 000 000,00
PLN netto (słownie: dwa miliony 00/100) w przynajmniej jednym roku w ciągu ostatnich 3
lat,
g) wpłacą wadium zgodnie z rozdziałem nr 4 niniejszego zapytania ofertowego,
h) zawrą umowę o zachowaniu poufności,
i) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. WADIUM
a) W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w pieniądzu w
wysokości 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
b) Wadium winno zostać wniesione przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. O
wniesieniu wadium w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek
bankowy Zamawiającego, tj. uznania rachunku Zamawiającego, która musi nastąpić przed
zakończeniem terminu składania ofert. Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy 98
8642 1142 2014 2409 2016 0001. Na poleceniu przelewu (blankiecie wpłaty) należy podać
tytułem przelewu: „Wadium przetargowe – zapytanie ofertowe nr 1/1.3.1 „Wdrażanie
innowacji przez MŚP”.
c) Wadium zdeponowane jest na nieoprocentowanym rachunku.
d) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom (na rachunek bankowy wskazany w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 1 do Zapytania ofertowego) niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
e) Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
f) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
g) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
 odmówi zwarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
 nie zawrze umowy w okresie do 10 dni od zaproszenia go w formie pisemnej do
podpisania umowy,
 w innych przypadkach, kiedy zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
5. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Lp.

kryteria oceny ofert

Waga

maksymalna
liczba punktów

A.

Cena netto w PLN

60%

60

B.
C.

Gwarancja
Czas przystąpienia serwisanta do usunięcia awarii w
miejscu instalacji linii

20%

20

20%

20

6. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY
OFERTY
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B + C, gdzie:
Ad. A. Kryterium Cena netto w PLN zostanie obliczone wg następującego wzoru:
 (najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej
oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 60 punktów
Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów,
w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej
ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne
czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy,
oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych
przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 60 punktów.
Ad. B Kryterium Gwarancja2 zostanie obliczone wg następującego wzoru:
 udzielenie co najmniej 48 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia – 20 punktów,
 udzielenie co najmniej 42 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia – 15 punktów,
 udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia – 10 punktów,
 udzielenie co najmniej 30 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia – 5 punktów,
 udzielenie krótszej niż 30 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia – 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.
Ad. C Kryterium: Czas przystąpienia serwisanta do usunięcia awarii w miejscu instalacji linii3
zostanie obliczone wg następującego wzoru:
 do 12 godzin od momentu zgłoszenia – 20 punktów,
Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.
Przez „Czas przystąpienia serwisanta do usunięcia awarii w miejscu instalacji linii” należy rozumieć czas przyjazdu ekipy
naprawczej na miejsce zdarzenia i rozpoczęcia prac.
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do 18 godzin od momentu zgłoszenia – 15 punktów,
do 24 godzin od momentu zgłoszenia – 10 punktów,
do 30 godzin od momentu zgłoszenia – 5 punktów,
powyżej 30 godzin od momentu zgłoszenia – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.
Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A, Kryterium B i Kryterium C zostaną
dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie
oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w
łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C).
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała
kolejno najwyższą liczbę punktów.
7. WYMAGANE DOKUMENTY
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem
a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie potwierdzające, iż Oferent posiada doświadczenie w dostawie/montażu co
najmniej 3 linii technologicznych – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie potwierdzające, iż Oferent posiada doświadczenie w dostawie/montażu linii
technologicznych dla branży chemicznej/spożywczej – załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego.
5. Oświadczenie, że w przynajmniej jednym roku w ciągu ostatnich 3 lat przychody z tytułu
dostaw/montażu linii technologicznych wynoszą co najmniej 2 000 000,00 PLN netto
(słownie: dwa miliony 00/100) – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
6. Aktualny wypis/wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis/wydruk z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o
prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące.
7. Tabelę wartości elementów scalonych – dokument zostanie udostępniony zainteresowanym
podmiotom po podpisaniu umowy o poufności stanowiącej załącznik 6 do zapytania
ofertowego.
Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem.
Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. Brak
któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem

oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który
zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.
8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,
b) nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 7 niniejszego zapytania
ofertowego,
c) oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia
odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny,
d) dopuszcza się składanie ofert wyłącznie w języku polskim,
e) oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje
w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie/wydruku z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu
prawnym. W razie podpisania oferty przez pełnomocnika – wymagane przedłożenie do oferty
pełnomocnictwa,
f) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte,
g) wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę,
h) każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę,
i) Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie.
Oferentowi z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia,
j) podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN, natomiast okres gwarancji ma być wyrażony
w miesiącach. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania
ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez
Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia,
k) cena podana w ofercie jest ceną ostateczną (netto), za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w
podpunkcie o) i powinna być podana w taki sposób, aby nie było potrzeby dokonywania
przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia,
l) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych,
m) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających,
n) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania
ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian
lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w
formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej
przedsiębiorstwa SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k. pod adresem www.safironutrition.com,
na stronie www.parp.gov.pl poprzez Lokalny System Informatyczny, na portalu Baza
Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej,
o) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w zakresie warunków
ofertowych,
p) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie
postępowania bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn,
q) na Oferencie ciąży obowiązek przedłożenia oferty spełniającej wszelkie wymogi formalne i
merytoryczne. W sytuacji, gdy z przedłożonej oferty nie będzie jednoznacznie wynikało, iż

spełnia ona wymagania określone w zapytaniu ofertowym wówczas Zamawiający odrzuci
ofertę ze względu na niespełnianie wymogów,
r) administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz
załącznikach do oferty jest SAFIRO NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa, Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut (dalej SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o.
Sp. k.). SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k. będzie przetwarzał dane osobowe w określonych
celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo
zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować,
sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z
Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent ma
wątpliwości czy dane są prawidłowo przetwarzane przez SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k.,
to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
s) umowę o zachowaniu poufności, uzupełnioną o dane Oferenta oraz o dane osoby do
kontaktu, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta należy złożyć w 2
egz. w wersji papierowej pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską, przez posłańca lub osobiście
na adres Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie. Po otrzymaniu podpisanej
umowy o poufności Zamawiający prześle Oferentowi projekt technologiczny-wykonawczy
linii produkcyjnej, wraz z 1 egzemplarzem podpisanej umowy o poufności za pośrednictwem
poczty lub kuriera, na adres siedziby Oferenta. Nastąpi to maksymalnie w ciągu 2 dni
roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego umowy o poufności.
9. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
Ofertę/y należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem
Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA DOSTAWĘ MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ
POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI TAURYNY WRAZ Z MONTAŻEM
I URUCHOMIENIEM W RAMACH PROJEKTU PT. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ
SPÓŁKĘ SAFIRO NUTRITION”:
a) osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k., Wola Dalsza 369,
37-100 Łańcut,
b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby przedsiębiorstwa SAFIRO NUTRITION
Sp. z o.o. Sp. k., Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut.
10. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 30.12.2019 r., do godz. 15:00 w
siedzibie przedsiębiorstwa SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k., Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty.



Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymania oferty przez Zamawiającego przed upłynięciem
terminu składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem
terminu składania ofert jest dopuszczalne.











Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem
wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia oraz ilość złożonych ofert. Natomiast po otwarciu ofert
Zamawiający poda ceny poszczególnych ofert, okres gwarancji oraz czas przystąpienia
serwisanta do usunięcia awarii w miejscu instalacji linii.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie przedsiębiorstwa Zamawiającego po terminie składania
ofert. Termin otwarcia ofert: 31.12.2019 r. o godz. 10:00.
Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W
każdym czasie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do
jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki na stronie
przedsiębiorstwa SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k. pod adresem www.safironutrition.com,
na stronie www.parp.gov.pl poprzez Lokalny System Informatyczny, na portalu Baza
Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

11. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu
składania ofert.
12. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo
lub kapitałowo z firmą SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k. przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązanie między firmą SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k. lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k. lub
osobami wykonującymi w imieniu firmy SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k. czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
13. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Warunki umowy istotne dla Zamawiającego:
 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, dostawy, instalacji i rozruchu technologicznego
instalacji na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. W
zakres umowy wchodzi m. in., choć nie wyłącznie, wykonanie, dostawa instalacji i rozruch
całości (w tym niezbędnego do prawidłowego działania automatyki i sterowania); wykonanie
konfiguracji przedmiotu umowy, w tym również dokonania konfiguracji całości
zainstalowanego w jej ramach oprogramowania; wykonania sprawdzenia przedmiotu umowy
oraz jego zdolności do rozpoczęcia produkcji (rozruch mechaniczny).
 Wykonawca wykona we własnym zakresie wszelkie dodatkowe uzgodnienia, obliczenia,
projekty oraz rysunki warsztatowe, które uzna za konieczne w celu realizacji przedmiotu
zamówienia.
 Zamawiający traktuje, iż szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i
konserwacji przedmiotu umowy, w tym również w zakresie obsługi oprogramowania jest
bezpłatne i jest elementem koniecznym i uzupełniającym dla dokonania dostawy. W sytuacji
gdyby było inaczej Oferent w przedstawionej ofercie winien wyodrębnić koszty szkolenia.
 Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa do przedmiotu umowy. Zgodnie z Umową
przeniesienie nie będzie w żaden sposób ograniczone, ani wyłączone, jak również nie będzie
naruszać jakichkolwiek praw lub prawnie chronionych interesów jakichkolwiek osób trzecich.
 Zawarcie umowy oraz jej wykonanie, w szczególności zaś przeniesienie na Zamawiającego
własności przedmiotu umowy lub jej poszczególnych elementów, nie będzie naruszać
jakichkolwiek praw, czy też prawnie chronionych interesów jakichkolwiek podmiotów, w tym
w szczególności wierzycieli Wykonawcy.
 Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z urządzeniami, wszelkie niezbędne dla danego
typu urządzeń atesty, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), deklaracje zgodności,
certyfikaty CE urządzeń i inne dokumenty, wymaganym prawem polskim.
 Wykonawca zobowiązuje się, że Przedmiot Umowy, w tym każdy z wchodzących w jego skład
elementów:
 będą fabrycznie nowe, pełnowartościowe oraz nie noszące znamion jakiegokolwiek
używania, w szczególności zaś nieprefabrykowane, nieregenerowane oraz
nienaprawiane;
 będą spełniały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa określone w obowiązującym
w Rzeczpospolitej Polskiej prawie;
 nie będą wykazywały jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak również nie będą
posiadały jakichkolwiek innych cech ograniczających możliwość ich prawidłowego
użytkowania;


















będą na chwilę dokonania ich rozruchu technologicznego dopuszczone do obrotu
gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 będą posiadały wszelkie niezbędne certyfikaty, zezwolenia, pozwolenia, zgody itp.
dopuszczające do stosowania ich lub wytworzonych z ich wykorzystaniem wyrobów w
Unii Europejskiej;
 będą posiadały wszelkie niezbędne certyfikaty, zezwolenia, pozwolenia, zgody itp.,
umożliwiające ich wykorzystanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności ze
względu na zachowanie zasad dotyczących ochrony środowiska to jest zgodności z
przedłożoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego zwolnienia Zamawiającego z
odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek uzasadnionych praw lub dóbr osobistych
jakichkolwiek osób trzecich związanych z linią lub jej poszczególnymi elementami, w tym z ich
wykorzystaniem przez Zamawiającego, wynikających z działań albo zaniechań Wykonawcy w
związku z umową (w tym: wynikających ze złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwych
oświadczeń lub zapewnień), a w przypadku poniesienia przez Zamawiającego prawomocnie
zasądzonych, uzasadnionych szkód z tego tytułu, Wykonawca zobowiązuje się pokryć te
szkody w całości.
W odniesieniu do prac montażowych Wykonawca zobowiązuje się do wywozu odpadów i
prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w
powyższym zakresie.
Urządzenia zostaną załadowane na środki transportu zapewnione przez Wykonawcę przez
jego przedstawicieli.
Urządzenia zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego środkiem transportu
zapewnionym przez Wykonawcę i na jego koszt.
Ryzyko utraty/zniszczenia urządzeń przechodzi na Zamawiającego po odbiorze końcowym
przedmiotu umowy.
Protokół częściowy nie stanowi potwierdzenia wykonania części Umowy zgodnie z jej treścią i
nie stanowi o odbiorze danego elementu , a wyłącznie potwierdza rzeczywiste wykonanie
danego etapu Umowy. Przedmiot Umowy podlegać będzie końcowemu odbiorowi przez
Zamawiającego po rozruchu technologicznym przedmiotu umowy i przedłożeniu
Zamawiającemu wszystkich dokumentów.
Zamawiający dokonywał będzie płatności wynagrodzenia na podstawie faktur zaliczkowych,
częściowych oraz faktury końcowej. Co najmniej 5% wartości umowy zostanie wypłacone po
uruchomieniu i podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru
Końcowego.
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej będzie protokół odbioru
częściowego potwierdzony przez Wykonawcę i Zamawiającego.
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest sporządzony protokół
odbioru końcowego potwierdzony przez Wykonawcę i Zamawiającego.
Terminy płatności faktur wynoszą do 120 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury przez Wykonawcę. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby płatności
były realizowane w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez
Wykonawcę, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas płatności może wynieść nawet 120
dni.
















Zapłata wynagrodzenia będzie następowała na podstawie prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez
Zamawiającego – którym to żądaniem Wykonawca jest związany, do usunięcia
nieprawidłowości poprzez:
 wymianę nieprawidłowego elementu linii na nowy, wolny od nieprawidłowości, lub;
 naprawę elementu linii, który uległ awarii lub uszkodzeniu;
 ponowny montaż lub konfigurację linii, jeżeli nieprawidłowości w montażu lub
konfiguracji są przyczyną niewłaściwego działania linii.
Okres trwania gwarancji na wadliwy element linii ulega przedłużeniu o czas równy okresowi
naprawy tego elementu. W razie dokonania, w ramach rękojmi lub gwarancji, wymiany
wadliwego elementu linii na nowy, okres gwarancji i rękojmi na ten element biegnie o nowa
od dnia następującego po dniu jego wymiany.
Niezależnie od przypadków przewidzianych przepisami prawa, Zamawiający ma prawo
odstąpić od Umowy w przypadkach, gdy:
 zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy lub zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
 Wykonawca wykonuje prace w sposób rażąco niezgodny z Umową, Ofertą lub zasadami
sztuki, bądź wiedzy technicznej,
 Wykonawca przekroczył ze swojej winy termin zakończenia przez niego prac powyżej 60
dni,
 mimo wskazania w Protokole końcowym istotnych wad, usterek, braków, błędów lub
innych istotnych niezgodności pomiędzy wykonanymi dostawami i pracami a
wymaganiami określonymi w umowie lub ofercie, nie zostały one przez Wykonawcę
usunięte w terminie technologicznie uzasadnionym i wskazano je po przystąpieniu do
ponownego sporządzenia Protokołu końcowego.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do uzgodnionego harmonogramu – w wysokości
0,05% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,
 za opóźnienie Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji za wady – w wysokości 0,01%
wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki,
 za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego netto.
Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej na kwotę 10% wartości umowy na okres realizacji oraz 30% z
tej kwoty na okres gwarancji i rękojmi, tj. 3% wartości umowy. Gwarancja będzie
nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie. Wzór gwarancji musi zostać zaakceptowany przez
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji wzoru gwarancji
w przypadku, gdy ta nie spełnia jego oczekiwań.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż wykonanie przedmiotu umowy nie będzie naruszało
praw autorskich, praw pokrewnych oraz jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej
lub przemysłowej osób trzecich.





Po odbiorze końcowym Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach otrzymanego
wynagrodzenia za przedmiot umowy, wszelkie prawa autorskie do ewentualnej dokumentacji
projektowej opracowanej przez Wykonawcę, wraz z prawami autorskimi zależnymi.
Planowana do osiągnięcia wydajność linii min. 6 ton/dobę suchego produktu. Zatem
parametry linii należy dobrać w sposób umożliwiający uzyskanie ww. wydajności. W sytuacji,
gdy Wykonawca uzna, iż konieczne są zmiany celem uzyskania ww. wydajności w
szczegółowym zakres zamówienia (który to określa dokumentacja projektowa składająca się z
projektu technologicznego-wykonawczego linii produkcyjnej) winien się zwrócić pisemnie w
tym zakresie do Zamawiającego ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Zmiany te nie
mogą skutkować pogorszeniem parametrów poszczególnych urządzeń wchodzących w skład
linii, a także skutkować podwyższeniem kosztu wykonania przedmiotu zamówienia. Pamiętać
należy, iż szczegółową analizę w tym zakresie Wykonawca winien przeprowadzić na etapie
składania ofert i uwzględnić wszelkie zmiany w tym zakresie.

14. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
 gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 zmiany umówionego zakresu zamówienia - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych
zmian w dokumentacji powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności
lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń
równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z
uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
 wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły
wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe
do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod
rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu).
15. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego tylko w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej.
 Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminie 4 dni roboczych, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie
do niego nie później niż na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

 Wszelkich informacji dotyczących procedury przeprowadzenia zamówienia oraz technicznych
aspektów zamówienia udziela Pan Waldemar Piejko, e-mail: wpiejko@safironutrition.com.
16. ZAŁĄCZNIKI
a) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
b) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a
Zamawiającym – Załącznik nr 2.

c) Wzór oświadczenia potwierdzającego posiadane doświadczenie w dostawie/montażu co
najmniej 3 linii technologicznych – Załącznik nr 3.
d) Wzór oświadczenia potwierdzającego posiadane doświadczenie w dostawie/montażu linii
technologicznych dla branży chemicznej/spożywczej – Załącznik nr 4.
e) Wzór oświadczenia potwierdzającego posiadane przychody z tytułu dostaw/montażu linii
technologicznych – Załącznik nr 5.
f) Wzór umowy o ochronie informacji i zachowaniu poufności – Załącznik nr 6.

Z poważaniem
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Komplementariusza SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k.

