Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/formularz oferty
Białystok, 18.12.2018r.
(miejscowość, data)
FOODTECH Zbigniew Rybak
ul. Ukośna 1/67, 15-836 Białystok
NIP 542-258-91-30
biuro.foodtech@gmail.com
(nazwa, adres, NIP, e-mail Oferenta)
PROFIL KRYSTYNA I PAWEŁ
KOSOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Ul Przemysłowa 34
76 – 200 Słupsk
Pomorskie
OFERTA

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 z dnia 10.12.11.2018 r., dotyczące
wyłonienia dostawcy fabrycznie nowej mieszalni (15T mieszalnik z osprzętem) wraz z jej
dostarczeniem, instalacją, rozruchem próbnym i przeszkoleniem personelu.

Tytuł projektu: „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w postaci szamponu do
włosów o obniżonym działaniu drażniącym opracowanego w wyniku prac B+R”

Konkurs: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój Oś Priorytetowa 3. Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach 3.2 Wsparcie Wdrożeń
Wyników B+R 3.2.1 Badania na Rynek
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami
przedstawionymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 1/2018, zgodnie z poniższą ofertą:

Dostarczenie mieszalni
(15T mieszalnik z
osprzętem) wraz z jej
instalacją, rozruchem
próbnym i
przeszkoleniem
personelu

CENA

NETTO

(podać

nazwę

900000,00

waluty):

PLN

CENA BRUTTO (podać nazwę

1107000,00

waluty):

PLN

OKRES

GWARANCJI

(w

25

miesiącach)

CZAS SERWISU (w godzinach)

11,5

TERMIN

21.01.2019r.

WYKONANIA

(dokładna data)
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej mieszalni (15T mieszalnik z
osprzętem) wraz z jej dostarczeniem, instalacją, rozruchem próbnym i przeszkoleniem
personelu.
Minimalne parametry maszyny i zakres czasowy gwarancji:
a. zbiornik 15T wraz z mieszalnikiem, pompą próżniową, systemem zapisania minimum
100 receptur oraz systemem wizualizacji
b. system dozowania surowców z dokładnością do 1% ilości dozowanej lub niższą bez
użycia tensometrów
c.
pompa produktu samozasysająca z możliwością pompowania produktów
spienionych, o lepkości co najmniej 15000 cP, z możliwością pompowania produktów
z cząstkami peelingującymi, zapewniająca brak pulsacji ciśnienia produktu
pompowanego.
d. system receptur z nastawami dla każdego produktu
e. system raportowania parametrów produkcji
f. gwarancja – minimum 12 miesięcy
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Termin ważności oferty: 31 dni kalendarzowych od ustalonej końcowej daty składania ofert
(minimum 30 dni).

(CZYTELNY podpis)

Oświadczam, iż:
1. - Oferowana usługa spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
- Oferent posiada zdolność techniczną i zawodową do realizacji zamówienia.
- Oferent wniesie przed upływem terminu, przewidzianego na składanie ofert,
wadium w wysokości ustalonej w zapytaniu ofertowym, tj. 15 000,00 zł (piętnaście
tysięcy złotych) na rachunek wskazany w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego.
- Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem (Zamawiającym) 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 (Oferentem), polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów
prawa
lub
nie
został
określony
przez
IZPO
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. 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.
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(CZYTELNY podpis)
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