SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA ZAKUP, DOSTAWĘ ORAZ MONTAŻ W ELEWATORZE ZBOŻOWYM W
NOWYCH PROBOSZCZEWICACH URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO
POBIERANIA PRÓB ZIARNA ZBÓŻ I NASION RZEPAKU Z POJAZDÓW

1. Zamawiający:
ELEWARR Sp. z o.o. Aleja Wincentego Witosa 31, 00–710 Warszawa, Oddział Spółki w
Nowych Proboszczewicach ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice, tel.: 243675263,
242612401, 242612238, fax.: 243675262, e-mail: proboszczewice@elewarr.com.pl, strona
internetowa www.elewarr.pl
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia
(typu RAKORAF) do automatycznego pobierania prób ziarna zbóż i nasion rzepaku z
pojazdów.
Wymagania techniczne:
− zgodność z aktualnie obowiązującymi dla tego typu urządzeń normami i przepisami,
− sterowanie zdalne z pomieszczenia w budynku wagi samochodowej,
− automatyczne przesyłanie próby do pomieszczenia w budynku wagi samochodowej,
− możliwość pobrania próby z pojazdu stojącego na wadze samochodowej, z każdego punktu
skrzyni ładunkowej o wysokości 4 metry (mierzonej od poziomu gruntu),
− praca urządzenia w zakresie temperatur od -20C do + 40C.
Zakres prac i czynności montażowych:
− dostarczenie do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia kompletnego, fabrycznie nowego
urządzenia do pobierania prób oraz materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego
wykonania zamówienia,
− montaż i posadowienie urządzenia do pobierania prób we wskazanym przez Zamawiającego
miejscu,
− wykonanie instalacji elektrycznej i podłączenie do niej urządzenia do pobierania prób,
− uruchomienie zamontowanego urządzenia do pobierania prób,
− przeszkolenie pracowników Zamawiającego.
Inne wymagania:
− na dostarczone urządzenie do pobierania prób oraz wykonane instalacje i prace montażowe
Wykonawca udzieli minimum trzyletniej gwarancji,
− Zamawiający wymaga aby przed złożeniem oferty, Oferent dokonał oględzin i pomiarów w
miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Oględziny i pomiary można przeprowadzić w
każdy dzień roboczy w godzinach od 8:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym (tel. 691958044).
3. Miejsce i termin realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Nowych
Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice. Przedmiot zamówienia należy
zrealizować w terminie do dnia 15 kwietnia 2022r.
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4. Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy wraz z ofertą złożą oświadczenie, że:
− posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
− posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
− posiadają potencjał i zaplecze techniczne zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia,
− znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu
zamówienia w terminie określonym w niniejszej SIWZ
− akceptują wszystkie warunki przedstawione w niniejszej SIWZ
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.
5. Wymagane od oferenta oświadczenia oraz dokumenty:
− dokumentacja zawierająca parametry techniczne oferowanego urządzenia do pobierania
prób,
− aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
− umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie,
− polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
− oświadczenie, o którym mowa w pkt.4.
Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
„za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
6. Wymagania dotyczące oferty:
Oferta musi być czytelna i odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać
cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (plus podatek VAT) wyrażoną w PLN oraz
nazwę i siedzibę oferenta. W zaoferowanej cenie należy ująć wszystkie przewidywane koszty
związane z realizacją zamówienia naliczone zgodnie z obowiązującymi na dzień składania ofert
przepisami oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszej specyfikacji, bez których
realizacja przedmiotu zamówienia byłaby niemożliwa. Oferta musi być sporządzona w języku
polskim na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1. Oferta, a także
wszystkie składane załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania oferenta.
7. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć listownie (data wpływu oferty) lub osobiście w siedzibie Oddziału Spółki
w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice. Oferent może złożyć
tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na dostawę
urządzenia do pobierania prób - nie otwierać przed: 15.02.2021 godz. 11:00”. Na kopercie poza
dopiskiem jw. należy umieścić nazwę i adres oferenta. Termin składania ofert upływa dnia
15.02.2022r. o godzinie 10:00.
8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.02.2022r. o godzinie 11:00 w siedzibie Oddziału Spółki w
Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice.
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9. Kryterium oceny ofert:
Oferty oceniane będą wg kryterium najniższej ceny. Waga oceny: 100% cena. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. Zamawiający
w zakresie udzielania zamówień nie podlega obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 07.223.1655 j.t. z późn.zmianami), a
uczestnikom postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
przywołanej ustawie.
10. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Informacje dodatkowe:
Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela Juliusz Kokoszczyński
tel. 691958044, e-mail: jkokoszczynski@elewarr.com.pl
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