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Wygoda, dnia 24.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMAWIAJĄCY

I.

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. Wygoda 3, 21 – 505 Janów Podlaski
NIP: 537-000-96-80, Regon: 030120086
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.

Przedmiotem zapytania jest: Usługowe cięcie kukurydzy - sezon 2018
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
oferta powinna zawierać cenę netto za 1 ha koszenia
powierzchnia zbioru: ok. 140-160 ha
czas trwania usługi: ok. 14 dni
cięcie kukurydzy sieczkarnią samobieżną z kemperem o dużej mocy z aplikatorem do
zakiszaczy mikrobiologicznych,
 preferowana liczba operatorów: 2 (dwóch)
 w razie awarii sieczkarni: po stronie Wykonawcy podstawienie maszyny zastępczej w ciągu 24h
 Zamawiający zapewnia paliwo, odwóz, prowadzenie silosu oraz pomoc serwisową

1.
2.





III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: I dekada września 2018 r.
(ostateczny termin do uzgodnienia)

IV.







OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym.
Oferta powinna:
zostać opatrzona pieczątką firmową oferenta,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP,
posiadać podpis oferenta.
zawierać informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w związku
z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zamawiający informuje, że podanie danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia złożonej oferty.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stadnina Koni Janów Podlaski
Sp. z o.o. z siedzibą w Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski.

V.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres e-mail: lukasz.kuzminski@skjanow.pl
2. Termin składania ofert: do dnia 05.08.2018 r. do godz. 2400
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

VI.

OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 cena - 90%
 spełnienie warunków zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - 10%

VII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub droga
poczty elektronicznej na wskazany przez oferenta adres e-mail.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz
możliwości niepodpisania umowy z wyłonionym wykonawcą.
3. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia
zamówienia.
4. Stadnina Koni Janów Podlaski Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty
bez podania przyczyn.

VIII.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Łukasz Kuźmiński
 tel 661 435 085
 e-mail: lukasz.kuzminski@skjanow.pl

NIP: 5370009680 REGON: 030120086 KRS: 0000109401
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy 3 912 500 zł

