
Hajnówka, 16/11/2015 

Zamawiający: 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska  

w Hajnówce 

ul. Warszawska 108 

17-200 Hajnówka 

………………… 

…………………. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 W związku z planowaną realizacją inwestycji pn. Unowocześnienie technologii produkcji 

poprzez zastosowanie innowacyjnej instalacji chłodniczej zwracamy się z prośbą o przedstawienie 

oferty na wykonanie biznes planu dla planowanej inwestycji. 

 

 Inwestycja będzie realizowana w zakładzie Zamawiającego: ul. Warszawska 108, Hajnówka. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Biznes plan powinien dotyczyć inwestycji pn. Unowocześnienie technologii produkcji poprzez 

zastosowanie innowacyjnej instalacji chłodniczej. 

Biznes plan powinien być sporządzony na formularzu, który zostanie udostępniony przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Biznes plan powinien być sporządzony 

zgodnie z wymaganiami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dz. 4.2 Wsparcie 

inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu: 

Oferenci muszą spełniać niżej wymienione warunki: 

• Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zapytania oraz nie podlegać wykluczeniu z możliwości 

realizacji zadania na podstawie odrębnych przepisów lub prawomocnych wyroków sądu. 

• Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w branży objętej zamówieniem. 

• Nie znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji.  

• Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie odrębnych przepisów. 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie 

podpisanego przez oferentów oświadczenia wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania. 

 

 

 

 



3. Warunki i zakres wykluczenia oferenta z postępowania ofertowego: 

 

W postępowaniu nie mogą brać udziału: 

 • Podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w 

imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa w linii drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

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

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne oświadczenie potwierdzające brak 

przesłanek do wykluczenia oferty z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania. 

 

 

 

4. Kryteria oceny oferty i sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: 

 

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

Lp. Kryteria oceny oferty  Waga kryterium 

1 Wartość łączna netto oferty w PLN 90%  

2 Termin realizacji 10% 

 Razem 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: 

 

1. Wartość łączna netto oferty: 

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów: 

 

 

Wartość łączna 

oferty w PLN  

= 

wartość oferty 

najtańszej (w pln) 
x 100x znaczenie 90% - max. 90 pkt. 

Wartość  oferty 

badanej (w pln) 

 

 

2. Termin realizacji: 

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów: 

 

 

Termin 

realizacji  = 

termin w ofercie 

badanej x 100x znaczenie 10% - max. 10 pkt. 

najdłuższy termin 

 

 

 

 

5. Termin składania i otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: ul. Warszawska 108, 17-200 Hajnówka w 

nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30/11/2015, do godz. 12.00. 

 

Ofertę należy złożyć w formie papierowej, w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed 

otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: 

Oferta w postępowaniu na wykonanie biznes planu. 

 

 Akceptowane formy składania ofert- forma papierowa. 

 

Na kopercie oprócz opisu j.w. należy umieścić nazwę i adres Oferenta. 

 

Dopuszcza się złożenie oferty w formie papierowej osobiście, za pośrednictwem kuriera lub 

poczty. W każdym przypadku liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. 

 



Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu 

rozpatrzenia ofert. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30/11/2015 o godz. 13.00. 

 

 

6. Zasady modyfikacji treści zapytania ofertowego oraz modyfikacji ofert: 

Zamawiający jest uprawniony do modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem 

terminu składania ofert. W przypadku modyfikacji treści zapytania, stosowna informacja 

zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której zostało opublikowane niniejsze 

zapytanie (www.osmhajnowka.pl). W przypadku zmiany treści zapytania, termin składania 

ofert zostanie wydłużony nie mniej niż o 3 dni. Modyfikacja zapytania po terminie składania 

ofert nie jest możliwa. 

 

Zmiana złożonej oferty przed terminem otwarcia ofert jest możliwa jedynie w drodze wycofania 

oferty i ponownego złożenia poprawionej oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Modyfikacja oferty po upływie terminu otwarcia ofert nie jest możliwa.  

 

7. Odrzucenie oferty: 

Zamawiający może odrzucić ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych. 

 

 

8. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania 

przyczyny oraz rozpisanie ponownego postępowania w tym samym zakresie. 

 

9. Dodatkowe wymogi warunki: 

- Zasadnicze elementy wymagane w ofercie: 

➢ pełna nazwa i adres oferenta, 

➢ pełna nazwa i adres zamawiającego, 

➢ data oferty, 

➢ data ważności oferty- minimum 90 dni od daty oferty, 

➢ pełna nazwa zadania zgodnie z zapytaniem ofertowym, 

➢ łączna wartość oferty netto, stawka vat, wartość brutto, 

➢ podpisane oświadczenie oferenta stanowiące załącznik do zapytania ofertowego. 

 

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

- Zamawiający nie dopuszcza składania więcej niż jednej oferty przez jednego oferenta. 

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert zawierających więcej niż jeden wariant realizacji 

zadnia. 

http://www.osmhajnowka.pl/


- Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent. Zamawiający nie może być 

pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez 

Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

 

Oferty, które nie spełnią powyższych wymogów zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 

 

 

Załączniki: 

- oświadczenie Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do zapytania ofertowego: 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

 

Oświadczam/y, że: 

•       Posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zapytania oraz nie podlegam/y wykluczeniu z możliwości realizacji zadania na 

podstawie odrębnych przepisów lub prawomocnych wyroków sądu. 

• Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie w branży objętej zamówieniem. 

•      Nie znajduję/my się w stanie upadłości lub likwidacji. 

 

 

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania, w szczególności brak jest powiązań 

osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa w linii drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

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

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

 

data……………… 

 

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta …………………………….. 

 

 

  

 

 

 


