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Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jest zakup nowej kompletnej profesjonalnej linii produkcyjnej do
ekstrakcji olejów roslinnych za pomocą gazu CO² składającej się z :
1. Aparatura do ekstrakcji nadrytycznej gazem CO² z minimalnym 20 litrowym
ekstraktorem wraz z pompami ciśnieniowymi i podciśnieniowymi osiągającymi ciśnienie
do 50 Mpa z systemem recyklingu gazu o przepływie do 100 Litrów/1H, z zaworami
ceramicznymi wysokiej jakości, schładzarką gazu z regulatorem temperatury, całość
wykonana ze stali chirurgicznej .
2. Destylarka molekularna niskotemperaturowa ze sprawnościa destylacji do 5 kg oleju na
1 godzinę, destylarka wraz z całkowitym osprzętem , w skład którego wchodzą pompy
podciśnieniowe, schładzarki, z zaworami i komputerem sterującym procesem.
3. Wyparka obrotowa ,w skład której wchodzą: ewaprator o pojemności roboczej co
najmniej 20 Litrów, jednostka schładzająca, pompa podcisnieniowa, rotator ze
sterownikiem.
4. Filtr podciśnieniowy ze stali chirurgicznej o łącznej pojemności min. 20 Litrów.
5. Zamrażarka niskotemperaturowa min. Minus 86 stopni Celsjusza o pojemności min. 200
Litrów.
Całość musi posiadać certyfikat CE oraz być wykonana ze stali kwasoodpornej nadającej się do
produkcji artykułów spożywczych.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści wykonawców, którzy spełnią kryteria oceny
oferty.
3. Kryteria oceny oferty
Podstawowym kryterium oceny oferty będzie:

- cena brutto – uwzględniająca wszystkie koszty brutto podane w PLN jakie poniesie zamawiający w
związku z zakupem przedmiotu zamówienia,
- jakość i sprawność linii produkcyjnej,
- doświadczenie wykonawcy w produkcji specjalistycznych maszyn w branży spożywczej bądź
kosmetycznej,
- termin realizacji zamówienia

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Cena brutto – 20 pkt
Jakość maszyny – 30pkt
Doświadczenie w produkcji – 30pkt
Termin realizacji – 20 pkt
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Kryterium oceny będzie dokonane na podstawie osiągniętej liczby punktów:- Cena brutto wg wagi
punktowej : cena najniższej oferty X 20 pkt- Jakość potwierdzona testem maszyny i dokumentacją
X30 pkt- Doświadczenie w produkcji min. 3 lata X30 pkt
- Termin realizacji do 40 dni X20 pkt, do 50 dni X10 pkt, powyżej X0 pkt
6. Termin składania ofert
Oferty powinny zostać złożone w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl
7. Miejsce i sposób składania ofert
Oferty można składać na adres poczty elektronicznej: radoslaw-knitter@o2.pl

8. Termin realizacji umowy
Przedmiot niniejszego postępowania musi zostać dostarczony do Zamawiającego w terminie
do 50
dni od momentu podpisania z Zamawiającym umowy.
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Radosław Knitter , radoslaw-knitter@o2.pl, tel. 515280785

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je
przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o

udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
1. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony
Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie.
2. Dopuszcza się rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

