30 maja 2016 roku

.........................................................
pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Przedmiot zamówienia: Nadziewarka
2. SPECYFIKACJA:

Urządzenie do precyzyjnego nadziewania owoców i warzyw.
Przeznaczenie: Precyzyjne nadziewanie i dozowanie różnego rodzaju mas, kremów, pulp
owocowych. Precyzyjne nadziewanie papryczek, oliwek, pomidorów i innych drobnych
owoców i warzyw - głównie antipasti
Tryby pracy dozowania:




Automatyczny – wyzwalany czujnikiem bezdotykowym na zadany przez operatora
czas
Ręczny – wyzwalany dopóki operator przecina wiązkę czujnika
Ciągły

Wydajność:




wielkość dozy od 2 do 100cm3
dokładność dozowania
wydajność ok 1200 wyrobów na godzinę

Wykonanie:









wykonanie ze stali kwasoodpornej minimum AISI 304
urządzenie bryzgoszczelne
wyposażone w panel sterowania i wyświetlacz do zadawania dozy
Zasobnik na farsz od 15 do 20L
Gabaryty (2 maszyny ustawione naprzeciwko siebie powinny się zmieścić na blacie o
wielkości 1200x800mm tworząc 2 niezależne stanowiska pracy)
Konstrukcja oparta na bazie pompy łopatkowej
dysze dozujące o średnicy zewnętrznej do 10mm
Zasilanie 0.75kW /380W

Oferta ma zawierać transport do siedziby zamawiającego, montaż i pierwszy rozruch oraz
min. 12 miesięczną gwarancję.

1. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:
 dostarczenie oferty spełniającej warunki zapytania ofertowego, osobiście lub
listownie do dnia 13 czerwca 2016 roku do siedziby Zamawiającego.
2. Kryteria oceny: jedynym kryterium oceny jest cena o wadze punktowej 100 %. Najtańsza
oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego wygrywa.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 13 czerwca 2016 roku
4. Warunki wykluczenia:
Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między 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, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
5. Termin realizacji zamówienia: nie później niż 10 tygodni od złożenia zamówienia
6. Termin ważności oferty: minimum 3 miesiące.
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podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego

