
Projekt ENERGYFEED „Strategia zapewnienia i ewaluacji bazy tanich, efektywnych i bezpiecznych paszowych surowców 
energetycznych do produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych odmian 
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na podstawie umowy nr BIOSTRATEG2/297910/12/NCBR/2016. 

Zapytanie ofertowe 

             Data 

      Dane identyfikacyjne zamawiającego 

        Nazwa i adres oferenta 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

a) Opis przedmiotu zamówienia:
b)  

c) Warunki udziału w postępowaniu

d) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena z oferty 80 % 
2. Zawartość białka 20 % 

       24.12.2018 
FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA 
„BARBARA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
33-167 TURZA 195

Cargill Poland Sp. z o.o. 
ul. Wołoska 22, 

02-675 Warszawa

Pszenicę paszową w ilości ok 250 ton (+- 10%), cena loco magazyn kupującego, czas odbioru od 09.01.2019 
do 30.03.2019.  

Pszenica paszowa o następujących parametrach: wilgotność max. 14.00 %, białko min. 11,0%,  barwa, 
zapach – swoiste, bez oznak pleśni,  zjełczenia, stęchlizny, zanieczyszczenia organiczne max 1.00%, 
zanieczyszczenia mineralne (piasek, gleba) max. 1 %, brak nasion chwastów (przytulia, stokłosa), brak 
szkodników magazynowych (wołek zbożowy, rozkruszek). 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przesłanie oświadczenia o wykonaniu podobnego zlecenia w ostatnich 3 latach. 
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e) Opis sposobu przyznawania punktacji 

 
 
 
 
 
 
 

f) Informacja na temat zakresu wykluczenia 
g)  

 
 

h) Termin składania ofert 
Termin składania ofert upływa w dniu  
 

dzień miesiąc rok 
07 01 2019 

 
i) Termin realizacji zamówienia 
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia 
upływa w dniu 

dzień miesiąc rok 
30 03 2019 

 
 

j) Ofertę należy złożyć w:    
 

Osoba do kontaktu:      Mariola Wrona tel. 510 229 396 

 

k) Akceptowalne formy składania ofert: 

 

Ze składania ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo w stosunku do 
zamawiającego. 

Dla każdego z kryteriów punkty będą przyznawane zgodnie z rankingiem, przy czym najmniejsza możliwa do zdobycia 
liczba punktów to 1, a największa to 3. Końcowa liczba punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego 
kryterium i wskaźnika procentowego. 
Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który jest korzystniejszy ze 
względów logistycznych. 

fhpbarbara@barbara.pl lub faksem nr (14) 6531303 
lub listownie: F.H.P. „BARBARA” Sp. z o.o. 
33-167 Turza 195 

Oferty mogą zostać przesłane faksem, listem, pocztą 
kurierską, drogą elektroniczną, lub złożone osobiście w 
siedzibie zamawiającego. 

mailto:fhpbarbara@barbara.pl
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l) Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej: 
• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),  
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym1(opis przedmiotu 

zamówienia), 
• wartość oferty netto/brutto,  
• wartość podatku VAT,  
• termin realizacji zamówienia,  
• termin ważności oferty. 

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać 
opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą 
również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania 
w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby 
występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę 
wysłania oferty drogą elektroniczną.  

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała 
inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, itp. 

m) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 

UWAGA: do oferty proszę załączyć oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego 
w stosunku do zamawiającego. (Oświadczenie można umieścić na ofercie lub jako oddzielny dokument). 

 

 

                   (czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej) 

                                                 
1 Należy podać możliwie pełną specyfikację przedmiotu zamówienia, w oparciu o informacje zawarte w instrukcji 
wypełniania wniosku. W zapytaniu należy wyszczególnić wszystkie przedmioty zamówienia wraz z podaniem szczegółowej 
specyfikacji technicznej planowanych do kupienia usług i towarów/dostaw. Zapytanie ofertowe powinno zawierać opis 
wszystkich wymaganych cech przedmiotu zamówienia, w szczególności: przeznaczenie i funkcje, jakie ma spełniać 
usługa/dostawa, dodatkowe wyposażenie, warunki dostawy, niestandardowe wykończenie. 

 


