
Poznań, 14.11.2017

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

CHWIAŁKOWSCY COLDFOOD sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podolska 17-19 (85-
055 Bydgoszcz) występuje z zapytaniem na złożenie oferty na dostawę maszyny do produkcji -
Czterorzędowej  saszetkarki  pionowej  do  robienia  saszetek  zgrzewanych  z  4  stron.  Zakup
prowadzony  będzie  w  ramach  projektu  pt.  „Wprowadzenie  innowacyjnego  produktu  i
dywersyfikacja działalności firmy.” nr RPKP.01.06.02-04-0114/16, współfinansowanego przez
Unię  Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa   kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020.

1. Zamawiający:

CHWIAŁKOWSCY COLDFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podolska 17-19
85-055 Bydgoszcz
tel./fax +48 52 322 45 05
kom. +48 607 079 020
biuro@chwialkowscy.com

2. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42210000-1  maszyny  do  przetwarzania  żywności,  napojów  i  tytoniu
42200000-8 maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części
42215000-6  Maszyny  do  przemysłowego  przygotowywania  lub  produkcji  żywności  lub
napojów

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 

a. Maszyna do produkcji  -  czterorzędowa saszetkarka pionowa do robienia
saszetek zgrzewanych z 4 stron

b.  Dostawa na adres: ul. Podolska 17-19,  85-055 Bydgoszcz
c. maszyna  przystosowana  do  formowania,  napełniania  i  zamykania  paczek

(saszetek) z 4-stronnym zgrzewem.
d. przeznaczona  do  produkcji  produktu  wprowadzanego  w  ramach  realizacji

projektu – lodów z dodatkiem alkoholu
e. Dane techniczne

e.i. Głębokość min. 2210 mm
e.ii. Szerokość min. 1700 mm

f. Wysokość min. 2070 mm
g. Waga min. 950 kg
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h. Zużycie 6 – 8 kW
i. Zużycie powietrza max. 600 Nl/min (7 bar)
j. Napięcie prąd zmienny 400 V, 3 fazy, N+E, 50 Hz
k. Rozmiary saszetek: długość 40 - 260 mm, szerokość 35 - 85 mm
l. Materiały pakujące: folie zgrzewane na gorąco tj laminaty.
m. Szerokość rolki do 720 mm: zewn. rolki 500 mm, wewn. rolki 76,2 mm

3. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy  spełniający  następujące
warunki:
3.1. posiadanie  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
3.2. posiadanie  odpowiedniej  wiedzy  i  doświadczenia  oraz  dysponowanie  potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
3.3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu

zamówienia.
3.4. niepodlegające wykluczeniu zgodnie z zapisami kwalifikowalności wydatków tj.: nie jest

powiązany z Zamawiającym osobowo ani 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:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
-  pozostawaniu  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. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposobu oceny ofert

4.1. Zamawiający  dokona  oceny  ważnych  ofert  na  dostawę  maszyny  na  podstawie
przyjętego kryterium.

4.2. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę kryteria: 
4.2.1. Max. 80 punktów -   cenowe tj. cena za urządzenia w PLN (wartość netto) 
4.2.2. max 20 punktów – czas gwarancji

4.3. Sposób oceny ofert: punktowo w skali od 0 do 100 pkt
4.4. Liczba punktów liczona będzie jako suma punktów przyznawanych w poszczególnych

kryteriach liczonych w następujący sposób:

punkty w kryterium cenowym = (cena oferty najtańszej)/(cena oferty badanej) x  80

punkty za oferowany czas gwarancji = (badany oferowany czas gwarancji)/
(najdłuższy oferowany czas gwarancji) x 20
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5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Brak złożenia uzupełnień w wyznaczonym
terminie powoduje odrzucenie oferty.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, ważna i nieodrzucona, która po zsumowaniu
punktów przyznanych za wszystkie kryteria otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie
można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki  sam  bilans  ceny i  pozostałych  kryteriów,  Zamawiający  zwróci  się  do Wykonawców,
którzy  przedstawili  te  oferty  z  dodatkowym  zapytaniem  pozwalającym  na  wyłonienie
Wykonawcy (uruchomienie kolejnego etapu procedury). 

7. W  przypadku  nie  wskazania  informacji  w  ofercie  umożliwiających  ocenę  kryterium,
wykonawca otrzymuje 0 punktów za dane kryterium.

8. Wykonawca zostanie  odrzucony z niniejszego postępowania  w przypadku: niespełnienia
warunków  udziału  w  postępowaniu,  niezgodności  oferty  z  niniejszym  zapytaniem,
przedstawienie  przez  Wykonawcę  informacji  nieprawdziwych,  złożenie  oferty  w  innej
formie niż określona w niniejszej informacji o zamówieniu.

9. Sposób przygotowania oferty cenowej:

9.1. Ofertę  należy  dostarczyć  do  siedziby  firmy  (ul.  Podolska  17-19,  85-055  Bydgoszcz)
osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 6-16, przesłać pocztą na ww. adres do dnia
18.12.2017r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

9.2. Oferty należy złożyć w języku polskim
9.3. Formularz  oferty  musi  być  podpisany  i  ostemplowany  pieczęcią  imienną  osoby/ób

upoważnionych. W przypadku braku pieczęci imiennej wymagany jest czytelny podpis
9.4. W  ofercie  prosimy  o  podanie  ceny  netto  i  brutto  zamówienia  oraz  oświadczenie

dotyczące kryterium czasu gwarancji. Można posłużyć się załączonym wzorem oferty. 
9.5. Wraz z ofertą prosimy o złożenie:

9.5.1. Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym 
9.6. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani jakichkolwiek kosztów związanych z

przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem
do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do
zawarcia umowy.

9.7. W przypadku składania kopii dokumentów powinny one być potwierdzone „za zgodność z
oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

10. Planowany termin  realizacji  umowy:  do czerwca 2018.  Wybór  wykonawcy nastąpi  w grudniu
2018, złożenie zamówienia najpóźniej w styczniu 2018.

11. Istotne  warunki  umowy  na  realizację  zamówienia  zawartej  w  wyniku  przeprowadzonego
postępowania nie mogą ulegać zmianie, z wyjątkiem terminu realizacji zamówienia, który może
by zmieniony wyłącznie po akceptacji przez Zamawiającego.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

13. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących postępowania oraz przedmiotu zamówienia udziela Jakub
Pacholski, tel. 883308535, e-mail jpacholski@op.pl

Michał Stachowiak 
 Jakub Pacholski
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