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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2017/1.1.1 
 W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu pt. „Wysokowydajna pilotażowa linia do mrożonek wieloskładnikowych o podniesionych parametrach jakościowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Działanie 1.1  Poddziałanie 1.1.1. Firma Polski Ogród Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru dostawcy/dostawców środków trwałych  na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.  Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020”.   

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa: Polski Ogród Sp. z o.o. Adres: 02 337 Warszawa ul. Mszczonowska 2 NIP: 836-17-18-332   
Adres korespondencyjny: Polski Ogród Sp. z o.o.  96-100 Skierniewice  Ul. Czerwona 20         

II. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO: Imię i nazwisko: Radosław Płotkowiak mail:  r.plotkowiak@hortex.pl telefon: 516 018 574 lub Imię i nazwisko: Tadeusz Nowosielski Mail: t.nowosielski@hortex.pl Telefon: 506 003 738 
 

III. CEL ZAMÓWIENIA: Celem zamówienia jest wybór dostawcy/dostawców środków trwałych opisanych w przedmiocie zamówienia, niezbędnych do prac rozwojowych w ramach projektu pt. „Wysokowydajna pilotażowa linia do mrożonek wieloskładnikowych o podniesionych parametrach jakościowych”  
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń służących do budowy linii pilotażowej  zgodnie z layoutem dla Polski Ogród Sp. z o.o. Zakład w Skierniewicach.   
1. Istniejący układ mieszający o  wydajności 7 t/h. 

1.1. Dostawa nowego przenośnika taśmowego podającego produkt na przenośnik skośny sortera K, 
taśma płaska, wymiary dostosowane do pozostałych urządzeń w linii. 

1.2. Dostawa nowego przenośnika skośnego do odprowadzenia premixów, taśma szczebelkowa, 
wysokość dopasowana do wysokości oktabina (ca 2 m) ustawionego na wadze. 

1.3. Dostawa nowej wagi do ważenia oktabinów (ca do 900 kg) umieszczonej na przenośniku 
rolkowym o długości przewidzianej dla 5 palet. 

2. Układ podawania  produktu solo o wydajności 4 t/h. 
2.1. Dostawa nowego przenośnika ślimakowego podającego produkt na sortownik, średnica dobrana 

do założonej wydajności linii oraz podawania produktu wrażliwego na rozkruszanie np. zmrożony 
brokuł, z opcją mycia, pozostałe wymiary dostosowane do urządzeń w linii. 

2.2. Dostawa nowego przenośnika taśmowego inspekcyjnego, odbierającego produkt z sortownika, 
dla min 4 stanowisk, ze ścieżkami odsortu zakończonymi wysypami,  taśma płaska, wymiary 
dostosowane do urządzeń w linii. 

2.3. Dostawa nowego przenośnika skośnego podającego produkt na przenośnik wibracyjny wzdłużny 
na podeście naważarek, taśma szczebelkowa, wymiary dostosowane do urządzeń w linii oraz jej 
wydajności. 

3. Układ podawania produktu solo z możliwością  dokładnego dozowania o wydajności 4 t/h. 
3.1. Dostawa nowej wywrotnicy do oktabinów (o wymiarach 800x1200x2000 mm lub 

1000x1200x200 mm i udźwigu do 1200 kg) z napędem hydraulicznym i regulowanym wysypem, 
załadunek z poziomu „0”, wyposażonej w niezbędne osłony i pomosty. 

3.2. Dostawa nowego bunkra dozującego z rozbrylaczem i przenośnikiem o pojemności ca 3 m3, z 
niezbędnymi osłonami i pomostami,  wymiary dostosowane do urządzeń w linii oraz jej 
wydajności 

3.3. Dostawa nowego przenośnika ślimakowego podającego produkt na sortownik, średnica dobrana 
do założonej wydajności linii oraz podawania produktu wrażliwego na rozkruszanie np. zmrożony 
brokuł, z opcją mycia, wymiary dostosowane do urządzeń w linii. 

3.4. Dostawa nowego przenośnika taśmowego inspekcyjnego, odbierającego produkt z sortownika, 
dla min 4 stanowisk, ze ścieżkami odsortu zakończonymi wysypami, taśma płaska, wymiary 
dostosowane do urządzeń w linii. 

3.5. Dostawa nowego przenośnika wznoszącego typu redler, wymiary dostosowane do pozostałych 
urządzeń w linii oraz jej wydajności, wyposażonego w opcję mycia. 

3.6. Dostawa nowego przenośnika płaskiego podającego produkt z redlera na przenośnik wibracyjny 
wzdłużny dla produktu dokładnie ważonego, taśma płaska, wymiary dopasowane do urządzeń w 
linii i jej wydajności. 
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3.7. Dostawa nowej konstrukcji wsporczej oraz podestu dla obsługi redlera i przenośnika płaskiego, 
konstrukcja ze stali kwasoodpornej. 

4. Zespół ważąco – pakujący. 
4.1. . 
4.2. Dostawa nowych przenośników wibracyjnych poprzecznych podających produkt na naważarki w 

ilości 2 szt. 
4.3. Dostawa nowej konstrukcji wsporczej pod relokowane przenośniki wibracyjne wzdłużne oraz 

nowe przenośniki wibracyjne poprzeczne, konstrukcja ze stali AISI 304. 
4.4. Dostawa nowych podestów do obsługi naważarek, konstrukcja ze stali AISI 304 

5. Zasilanie elektryczne urządzeń i sterowanie 
5.1. Dostawa rozdzielni elektrycznej do zasilania urządzeń relokowanych, nowych urządzeń objętych 

niniejszym zamówieniem oraz urządzeń pochodzących z zakupów jednostkowych (rezerwa min 
10 %) o stopniu ochrony min IP 65, obudowa z blachy ze stali AISI 304. 

5.2. Dostawa infrastruktury kablowej do zasilania i sterowania linią pilotażową, przewody 
prowadzone w korytkach kablowych siatkowych wykonanych ze stali AISI 304. 

5.3. Dostawa układu sterującego na bazie nowego sterownika z wizualizacją umożliwiającą 
następujące rodzaje pracy linii:  • praca istniejącej linii mieszającej na 2 lub 4 pakowaczki,  • praca istniejącej linii mieszającej dla przygotowania premixów z jednoczesną możliwością 

pracy linii podawania produktów solo na 2 pakowaczki i linią dokładnego dozowania na 2 
pakowaczki jako solo • praca istniejącej linii mieszającej z linią dokładnego dozowania na 2 pakowaczki z linią 
podawania produktu solo na 2 pakowaczki,  • praca linii podawania  produktu solo na 2 pakowaczki,  

Układ sterujący powinien umożliwiać podgląd serwisowy linii pilotażowej on-line. 
5.4. Dostawa instalacji sterowniczej spełniającej obowiązujące wymagania prawa w zakresie  

bezpieczeństwa w zakresie użytkowania linii pilotażowej. 
6. Wymagania ogólne oraz bezpieczeństwo maszyn i zespołów maszyn. 

6.1. Poszczególne urządzenia i maszyny powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej klasy co 
najmniej AISI 304, preferowane napędy firmy SEW lub równoważnej z możliwością regulacji, 
preferowane taśmy do przenośników firmy Volta lub  równoważnej, spełniać założone 
wydajności dla produktów zgodnie z załączoną listą, nie wpływać negatywnie na jakość 
produktów, nie powodować ubytków produktu oraz spełniać wymogi higieniczne i 
bezpieczeństwa użytkowania. Urządzenia i maszyny powinny być dostosowane do warunków 
ogólnych obiektu; temperatura otoczenia ≥- 4 ⁰C, wilgotność powietrza ≥ 80 %. 

6.2. Doprowadzenie istniejących maszyn do stanu spełnienia minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 
października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dla maszyn (Dz.U.Nr 191,poz.1596, zm. 
Dz.U.z 2003 r. Nr 178, poz.1745) potwierdzonych deklaracją zgodności. 

6.3. Nadanie nowym maszynom i zespołom maszyn znaku CE wraz deklaracją zgodności zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych 
wymagań dla maszyn (Dz.U.Nr.199, poz.1228). 



 

  
Polski Ogród Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa 

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000168044, NIP 836-17-18-332, wysokość kapitału zakładowego 75.500.000 zł 

str. 4 

Oferta powinna zawierać poza ceną całkowitą oraz cenami składowymi na poszczególne zadania także opis 
techniczny i funkcjonalny wraz ze schematem ustawienia urządzeń pozwalający na ocenę zgodności oferty 
z wymogami zapytania ofertowego. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizyta w Zakładzie 
zamawiającego w celu oględzin miejsca lokalizacji linii, podczas tej wizyty zostanie też przekazany komplet 
załączników koniecznych do przygotowania oferty. 
Załączniki do przekazania; 
 

1. Lista produktów. 
2. Przykładowy schemat ustawienia linii - layout. 
3. Zakres oferty/umowy. 
4. Wymagania w zakresie BHP i ochrony środowiska.  

V. WYKLUCZENIA: 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
Wnioskodawcą. 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: 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

VI. KOD CPV: 16610000-4 dla pkt. 1,2,3,4,6, z par. IV 32424000 -1 dla pkt.5  z par. IV  
VII. NAZWA KODU CPV:  

Maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców innych produktów dla pkt; 
1,2,3,4,6 z par. IV 
Infrastruktura sieciowa dla pkt.5 z par. IV  

VIII. POTENCJAŁ TECHNICZNY: 
 Oferent powinien dysponować dostępem do niezbędnej wiedzy technicznej i zapleczem produkcyjnym. Oferent musi przedstawić referencje z realizacji trzech zamówień o podobnym zakresie, wykonanych w ostatnich trzech latach, przed złożeniem oferty, w zakładach produkcyjnych o podobnym profilu produkcji. 
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IX. NIEPRZEKRACZALNY TERMIN REALIZACJI: dla pkt. 3 pkt. 4 oraz pkt 5 z par. IV do 31.10.2017, dla pkt. 1,2 oraz 6 z par. IV do 15.01.2018.  Oczekiwany termin realizacji – dwa tygodnie wcześniej od nieprzekraczalnego terminu realizacji. 

 
X. WARUNKI ZMIANY UMOWY: Umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.   

XI. OFERTY CZĘŚCIOWE: Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdy element wykazany w opisie przedmiotu zamówienia.  
XII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTA: - wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, - wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Polski Ogród Sp. z o.o., którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1. 2. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Termin ważności oferty 90 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert. 
5. Oferta powinna zawierać: 

 wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
 wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Polski Ogród Sp. z o.o., którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 6. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.  

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:   Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:   

Kryterium Waga 
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1. Wartość netto  70% 2. Termin dostawy  10 % 3. Gwarancja 20 %  Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:  1. Przez kryterium „Wartość netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę netto wykazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Wartość netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:  
100%70 

Co
CnKc  gdzie:  

Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia 
Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie 
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia”  2. Przez kryterium „Termin dostawy” Zamawiający rozumie określony przez oferenta maksymalny termin dostawy elementów będących przedmiotem oferty. Ocena w ramach kryterium „Termin dostawy” nastąpi według podanej poniżej metodologii (przy zachowaniu w/w wagi):  

  Realizacja zadania w oczekiwanym terminem   – 100 punktów, 
  Realizacja zadania w okresie pomiędzy oczekiwanym a nieprzekraczalnym terminem realizacji   – 50 punktów, 
  Realizacja zadania po nieprzekraczalnym terminie  – 0 punktów.  Ocena w ramach kryterium „Termin dostawy” (Tc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:  Tc= To x 10%  gdzie:  

To – liczba punktów przyznanych wg w/w kryteriów 
Tc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin dostawy”  3. Przez kryterium „Gwarancja” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta  okres gwarancji liczony w miesiącach wykazany w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Gwarancja” (Gc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:  

100%20 
Gn
GoGc  
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gdzie:  
Gn – najdłuższy  zaproponowany okres  gwarancji przez oferentów 
Go – okres gwarancji  zaproponowany w badanej ofercie 
Gc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia”  

 
XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy 

przesłać e-mailem na adres: e-mail: r.plotkowiak@hortex.pl  Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości osobistego składania ofert. 2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 29.06.2017 3. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.  

XVI. ODRZUCENIE OFERTY: Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach: 1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu; 2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 1/05/2017/1.1.1 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego. 3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.  
XVII. INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego. 3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej). 4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 5. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pośrednictwem strony internetowej:  http://www.hortex.pl/o-firmie/przetargi/ oraz prześle informację do podmiotów które złożyły oferty w ramach postepowania. 6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta/Oferentów, których ofertę wybrano o terminie podpisania umowy. 7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 
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8. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ofert.  
XVIII. ZAŁĄCZNIKI: 1. Załącznik nr 1 wzór oferty 2. Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


