Turek, 14.12.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie
konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu zwracamy się z prośbą o przedstawienie
swojej oferty na przedstawiony przedmiot zamówienia:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
Przedmiotem zamówienia jest zakup linii technologicznej do produkcji piwa regionalnego w postaci
minibrowaru.

ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
a) Dostawę, montaż linii technologicznej w postaci minibrowaru do produkcji piwa.
b) Minibrowar musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad i odpowiadać obowiązującym
normom oraz posiadać niezbędne certyfikaty, oznaczenia i atesty zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
c) Zakres dostawy powinien zawierać kompletny osprzęt wymagany do pracy minibrowaru.
d) Po zainstalowaniu minibrowar powinien być gotowy do pracy bez dodatkowego doposażenia.
e) Cena oferty musi uwzględniać dostarczenie na miejsce instalacji, montaż na miejscu, uruchomienie
i rozruch próbny.
f) Montaż musi zostać wykonany przez wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie
uprawnienia.

1. Szczegółowe warunki zamówienia:
Asortyment: 4 kompletne zbiorniki CKT 10 hl, kadź drożdżowa, warzelnia z Systemem Selektywnego
Gotowania Brzeczki, automatyka procesowa, śrutownik, akcesoria laboratoryjne, wagi, wymiennik
ciepła, układ chłodzenia, elementy montażowe, elementy dodatkowe
Nazwa

Parametry

Parametry i wyposażenie maszyny

Wydajność minibrowaru – 480 hl/rocznie
Elementy minibrowaru:





warzelnia o pojemności min. 550 l z Systemem
Selektywnego Gotowania Brzeczki;
min. 4 zbiorniki fermentacyjne;
kadź drożdżowa o pojemności min. 50 l;
śrutownik o przerobie min. 200 kg na godzinę;










waga do słodu;
akcesoria laboratoryjne;
pompa do leżakowni;
wymiennik ciepła;
układ chłodzenia;
szafa sterująca (automatyka procesowa);
linia do rozlewu butelek;
elementy dodatkowe (wiadra, węże, chochla do
zadawania drożdży, sito do zbioru drożdży, itp.).

2. Termin realizacji zamówienia:
do 30 września 2016r.

3. Kryteria oceny ofert:




Spełnienie warunku z punktu 1 wedle kryterium: spełnia / nie spełnia
Kryterium punktowe: 100% cena netto
Oferty zostaną uszeregowane od najniższej do najwyższej.

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów
oceny oferty oraz sposób przyznawania punktacji.

Punktacja:
Badana oferta
Ilość punktów = ----------------------------------------------- x 100
Wartość oferty najniższej

5. Termin składania oferty – do 21.12.2015r. włącznie.

6. Informacje na temat zakresu wykluczenia
Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.

7. Informacja na temat składania oferty
Ofertę prosimy przesłać na papierze firmowym pocztą elektroniczną na adres woto@poczta.fm lub
osobiście/przesłać do biura na adres :

ul. Jodłowa 11
62-700 Turek

8. W ofercie proszę o wskazanie: imienia nazwiska oraz stanowiska i adresu e-mali do osoby
odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy do realizacji przedmiotowego zamówienia.

9. Dodatkowych informacji udziela: Wojciech Wiatrowski, tel. 697 261 456, mail: woto@poczta.fm.

Zapraszamy do składania ofert!

