
 

 

 
  

Lewkowiec 11.08.2016r. 
Zamawiający: 
PIAST PASZE Sp. z o.o. 
LEWKOWIEC 50A 
63-400 Ostrów Wlkp. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

W związku z realizacją projektu nr 1/267659/7/NCBR/2015 pt.: „GUTFEED - INNOWACYJNE 
ŻYWIENIE W ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI DROBIARSKIEJ” w ramach Programu 
„BIOSTRATEG - Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”, firma PIAST PASZE Sp. z o.o. 
zaprasza do składania ofert na zakup ziarna pszenicy do pasz doświadczalnych w ilości 18t. 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest ziarno pszenicy do pasz doświadczalnych w ilości 18t. 
 
Minimalne wymagania: według Specyfikacji Jakościowej Materiałów Paszowych, dotyczącej 
pszenicy, załączonej na stronie. 
 
Planowany termin realizacji: max. do 12.09.2016r. 
 
Kryteria oceny ofert: 
Kryteria obligatoryjne: 
- Termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty wystawienia) 
- Oferta musi zawierać następujące elementy: datę wystawienia, dane adresowe oferent, dane 
pozwalające ocenić ofertę, być skierowana do PIAST PASZE Sp. z o.o.  
 
Kryteria punktowe: 

Kryteria wyboru Znaczenie Maksymalna liczba punktów 
Cena netto 70% 70 
Czas realizacji zamówienie 30% 30 

 
Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych: 

a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły: 
 



 

 

 
Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie 
średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert. 
Cenna powinna pokrywać wszystkie koszty jakie poniesie oferent w związku z ewentualną 
realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty. 
 

b) Punkty w ramach kryterium „Czas realizacji zamówienia” będą przyznawane według 
następujących przedziałów: 
- realizacja zamówienia powyżej 7 dni – 0 pkt. 
- realizacja zamówienia do 7 dni – 30 pkt. 

 
Sposób składania ofert: 

1. Na adres mailowy: s.rosik@wp-piast@pl 
 
Termin dostarczania ofert: 26.08.2016 
 
Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego  
Sławomir Rosik 
email: s.rosik@wp-piast.pl 
tel: 668-410-612 
 
Zastrzeżenia:  
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy PIAST PASZE Sp. z o.o. do żadnego 
określonego działania 

1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy 
PIAST PASZE Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i składania wyjaśnień 
czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 

2. PIAST PASZE Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek 
koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i 
dostarczeniem oferty. 

3. PIAST PASZE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w każdej chwili całości lub 
części zapytania ofertowego. 


