Robakowo, dn. 02.06.2021
Zapytanie ofertowe nr 2/06/2021/Nawozy
na dostarczenie materiałów paszowych – refoodu i otrąb.
w ramach projektu ,, Opracowanie technologii wytwarzania nawozu organicznego (w postaci peletu/granulatu)
na bazie odchodów Hermetia illucens i zbadanie jego oddziaływania na wybrane rośliny”, działanie 1.1 „Projekty
B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
I.ZAMAWIAJĄCY:
HiProMine S.A.
ul. Poznańska 12F, 62-023 Robakowo
KRS:0000556957 NIP:1132889689 Regon:361521251
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiotem zamówienia jest:
Dostarczenie materiałów paszowych pod postacią refoodu (odsort zbożowy produktów rolnych) oraz otrąb
pszennych.
Zamówienie dotyczy dostarczenia łącznie 30 ton refoodu i 10 ton otrąb zgodnie z harmonogramem który
zostanie ustalony przy podpisywaniu umowy z wykonawcą. Planuje się w sumie 2 dostawy, przewidywany
termin pierwszej do sierpnia 2021, a drugiej do stycznia 2022. Zamawiający ma możliwość modyfikacji
harmonogramu dostawy za zgodą dostawcy.
Koszt dostaw do siedziby zamawiającego pokrywa wykonawca.
2.Kod CPV: 15613300-1
Produkty zbożowe
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia zaliczek.
6. Zamawiający dopuszcza składanie zamówień uzupełniających.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym*.
2. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu:
a. dostarczenie materiałów do siedziby zamawiającego; dwie dostawy - przewidywany termin pierwszej do
sierpnia 2021, a drugiej do stycznia 2022.
b. płatność – do 14 dni od daty każdej dostawy;
c. termin ważności oferty – min. 45 dni;
d. dopuszczono możliwość wystawienia faktur zaliczkowych.
e. oferent musi być zarejestrowanym producentem pasz
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi zostać przygotowana na formularzu będącym załącznikem nr 1 do niniejszego zapytania i:
• zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu;
• posiadać datę wystawienia;
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•
•
•

zawierać co najmniej cenę netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one
przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert);
zawierać informację o wszystkich dodatkowych warunkach udziału w postępowaniu zgodnie z punktem
III;
powoływać się na numer zapytania ofertowego – 2/06/2021/Nawozy.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn
formalnych.
Integralnym elementem oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) są:
• potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
stawianych przez Zamawiającego,
•

Załącznik nr 2 – oświadczenie Oferenta dot. spełnienia warunków uczestnictwa

•

Załącznik nr 3 – oświadczenie Oferenta dot. braku powiązań osobowych i kapitałowych z
Zamawiającym

V. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• ocena zakresu funkcjonalności oferowanego produktu, której podstawą będą kryteria zawarte w punkcie II
niniejszego dokumentu (wszystkie parametry/funkcjonalności muszą być dostępne);
• ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. III i
IV zapytania ofertowego.
2 – Kryterium oceny ofert:
• Cena 100%
3 – Sposób dokonywania oceny:
Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana do realizacji.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: pierwsza dostawa do sierpnia 2021, druga dostawa do stycznia
2022.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert: do 11.06.2021 r. godz. 16:00
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sylwia.kaczmarek@hipromine.com, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Poznańska 12F,
62-023 Robakowo w terminie podanym w pkt. 1.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
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.
6. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w dniu 15.06.2021 r., przygotowując protokół wyboru Wykonawcy.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta elektronicznie na adres e-mail wskazany
w ofercie.
IX. ZAWARCIE UMOWY
Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z
Zamawiającym w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert lub niezwłocznie po uzyskaniu

Zapytanie ofertowe nr 2/06/2021/Nawozy

przez Zamawiającego zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (jeśli taka zgoda jest wymagana). Jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej
terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć
wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane
zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie
ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a
także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Dodatkowych informacji udziela Pani Sylwia
Kaczmarek, pod adresem email: sylwia.kaczmarek@hipromine.com
* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• 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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