
 

 

 
 

Lewkowiec 14.01.2016r. 
Zamawiający:  
PIAST PASZE Sp. z o.o. 
LEWKOWIEC 50A 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 
 

W związku z realizacją projektu pn. „GUTFEED-INNOWACYJNE ŻYWIENIE W ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI 
DROBIARSKIEJ” dofinansowanego w ramach Programu BIOSTRATEG, firma PIAST PASZE Sp. z o.o. zaprasza 
do składania ofert na zakup urządzenia do ogłuszania drobiu - 1 szt. 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest urządzenie do oszałamiania elektrycznego drobiu z przyłożeniem 
elektrod do głowy. Stosowane do ptaków w różnym wieku, o różnej masie ciała bez konieczności używania 
wody.  
 
Minimalne wymagania: 
Urządzenie powinno:  
- spełniać warunki zawarte w  Rozporządzeniu Rady WE Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 w sprawie 
ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania; 
- być mobilne (przenośne); 
- charakteryzować się wydajnością ok.  15 sztuk/godz.; 
- być przeznaczone do pracy ciągłej min. 1 godz.; 
- posiadać bezpośredni odczyt parametrów technicznych; 
- zawierać zestaw składający się z zasilacza oraz ramion głuszących wraz z kablem połączeniowym; 
- spełniać normy bezpieczeństwa; 
- zawierać kompletną dokumentację techniczną, instrukcję obsługi, deklarację zgodności, gwarancję oraz 
świadectwo przeprowadzonych nastaw kontrolnych; 
- mieć możliwość serwisowania pogwarancyjnego. 
 
Oferent powinien 
-podać listę firm, w których dokonano instalacji urządzenia oraz kontakt do osoby, u której można 
potwierdzić  
 
Planowany termin realizacji: max. do 29-01-2016 
 
Kryteria oceny ofert:  
Kryteria obligatoryjne:  
• Termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty wystawienia). 
• Oferta musi zawierać następujące elementy: datę wystawienia, dane adresowe oferenta, 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 

Gwarancja              30% 30 

 
Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:  
 
a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:  

C min 
A n = ----------------- x 100 x 70% 

C r 
C min – cena minimalna w zbiorze 

C r – cena oferty rozpatrywanej 
A n – ilość punktów przyznana ofercie 

 
Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP 
z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert. 
Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją 
umowy zawartej w wyniku wyboru oferty. 
  
b) Punkty w ramach kryterium. „Gwarancja” będą przyznawane wg następujących przedziałów:  
• Gwarancja do 12 miesięcy włącznie - 0 pkt. 
• Gwarancja powyżej 12 miesięcy do 23 miesięcy włącznie – 20 pkt 
• Gwarancja od  24 miesięcy włącznie – 30 pkt. 
 
Sposób składania ofert:  
1. Na adres mailowy:  w.strzerzynska@wp-piast.pl 
 
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 21-01-2016 
 
Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:  
Weronika Strzerzyńska   
email: w.strzerzynska@wp-piast.pl 
tel. 668-410-632 
 
Zastrzeżenia:  
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy PAST 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 nie zobowiązuje firmy PIAST PASZE sp. z o.o. do 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  w  każdej  chwili  do  zmian  całości  lub  części  
zapytania ofertowego. 
 

 

mailto:w.strzerzynska@wp-piast.pl

