Krośnice, 01.04.2021

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa maszyn do produkcji cydru.
Zapraszam do składania ofert na dostawę maszyn do produkcji cydru.
W zakres zamówienia wchodzi:
1.
2.
3.
4.

Prasa pneumatyczna PST 10 hl = zamknięta wraz z osprzętem, tj.:
Odszypułkowarka R30
Rolki zaciskowe R30
Zasobnik do R30

Dostarczone maszyny muszą być nowe i w pełni sprawne.
Oferta musi zawierać:
• Wskazanie na poszczególne urządzeń wchodzące w skład oferowanego kompletu;
• cenę netto + wartość % VAT (rozdzielnie)
• okres gwarancji (w latach lub miesiącach) na urządzenia.
• okres gwarancji (w latach lub miesiącach) na usługę instalacyjną.
• datę składania oferty (w przypadku składania oferty w odrębnym pliku Word,
wersji papierowej)
• podpis osoby upoważnionej i pieczątkę firmową (w przypadku składania oferty
papierowej).
• Przewidywany termin dostawy i montażu w miejscu: Winnica Anna, 56-320
Krośnice, ul. Ogrodowa 20
Wymagania dodatkowe dla oferty:
• gwarancja: min. 24 mies.
• gwarancja na montaż instalacji: min. 24 mies.
Oferty należy składać mailowo na adres biuro@winnica-anna.pl , pocztą tradycyjną lub
osobiście na adres: Winnica Anna PPHU „Przerwa” Dariusz Przerwa ul. Ogrodowa 20, 56320 Krośnice.
Termin składania ofert: 14.04.2021
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kryteria wyboru oferty:
1. Cena – 80%
2. Termin realizacji – 10%
3. Gwarancja dłuższa niż 24 miesiące – 10%
Wykluczenia:
Z procesu zapytania/zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub
kapitałowo z podmiotem organizującym zapytanie ofertowe.

Unieważnienie zapytania:
W sytuacji braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem, zastrzegam sobie
prawo do unieważnienia postępowania.
Odrzucenie oferty:
Zastrzegam sobie odrzucenie złożonej oferty w sytuacji gdy:
1. Treść oferty będzie niezgodna z zapytaniem
2. Oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w
postępowaniu (patrz pkt. „Wykluczenia”).
3. Oferta została złożona po terminie określonym w zapytaniu.
Osoba do kontaktu:
Dariusz Przerwa, tel. +48 607 428 315
/-/ Dariusz Przerwa

