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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ININ/2017 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, NIP: 777-00-

04-960, zaprasza do składania ofert na: 

1. Opis przedmiotu zamówienia publicznego: 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie podajnika biomieszanki ze zbiornikiem wraz z układem sterującym. W skład 

zamówienia wchodzą: 

a) Zakup materiałów niezbędnych do wykonania podajnika biomieszanki o 

wilgotności 10 – 30% wraz ze zbiornikiem (wg tab.1) 

b) Zakup materiałów niezbędnych do wykonania układu sterującego podajnikiem 

biomieszanki (wg tab.2) 

c) Zaprojektowanie i wykonanie prototypu podajnika biomieszanki o wilgotności 10 – 

30% wraz ze zbiornikiem 

d) Wykonanie układu sterującego podajnikiem biomieszanki, w obudowie szafkowej 

(przy różnych proporcjach składników) 

e) Wykonanie podestu pod podajnik ze zbiornikiem 

f) Instalacja i dostosowanie podajnika do maszyny brykietującej o wydajności 50 – 

100 kg/h 

g) Rozruch prototypu oraz jego kalibracja wraz z wprowadzeniem zmian 

powykonawczych 

 

 

Tab.1. 

L.p. materiał surowiec 

1. Blacha stalowa 2-3 mm Stal S-235 

2.  Kątowniki 50x50x3,0 Stal S-235 

3.  Profile zamknięte 50x50x2,5 Stal S-235 

4. Ślimak podajnika Stal 45 

5.  Uszczelki silikon 

6. Łożyska ślizgowe  

7. Farba epoksydowa  
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Tab.2. 

L.p. materiał j.m. ilość 

1 Silnik elektryczny 400V 1,5kW szt. 1 

2 Przewietrznik elektryczny do silnika 400V 45W szt. 1 

3 Falownik 400V 1,5kW szt. 1 

4 Szafka elektryczna 500x400x250 szt. 1 

5 Wyłącznik główny szafki szt. 1 

6 Zespół przycisków kpl. 1 

7 Stycznik silnika szt. 1 

8 Zabezpieczenie główne szafki szt. 1 

9 Zabezpieczenie silnikowe do przewietrznika kpl. 1 

10 Potencjometr wieloobrotowy liniowy + gałka z podziałką szt. 1 

11 Materiały montażowe (przewody, złączki, końcówki) kpl. 1 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: 
 

 Wymagane jest, aby wykonawca składający ofertę był producentem brykieciarek 

(maszyn brykietujących) z certyfikatem europejskim ETV (Environmental Technology 

Verification). Brykieciarki muszą być przystosowane do pracy na biomateriale o 

wilgotności od 10 do 30%.  

 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 12 miesięcy gwarancji 

na przedmiot zamówienia. 

 Zamawiający wymaga przeniesienia wszelkich praw majątkowych do przedmiotu 

zamówienia, w tym autorskich praw majątkowych na wszelkich znanych na dzień 

zawarcia umowy polach eksploatacji, prawa do wykonywania praw zależnych, a także 

wyłącznego upoważnienia Zamawiającego do wykonywania praw osobistych, w tym 

dokonywania zmian i uzupełnień, wraz z prawem udzielania dalszych upoważnień 

osobom trzecim, i jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do niewykonywania 

praw osobistych. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach. 

4. Kryterium oceny i wyboru ofert:  
 

100% - cena 
 

Kryterium obligatoryjne cena 

Liczba punktów, którą można zdobyć 
za kryterium cena 

Opis sposobu przyznawania punktacji za 
spełnienie kryterium cena 

100 

C = ( Cmin /Cof.) x 100 
gdzie:  
C – ilość punktów za cenę przyznana danej ofercie 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich 
złożonych ofert,  
Cof. – cena brutto oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać 
za kryterium cena 
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5. Termin składania ofert: 

      7 dni od dnia ogłoszenia Zapytania ofertowego 

6. Termin realizacji zamówienia: 
 

Zgodnie z pkt 1 Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia publicznego: 
 

a) do 31 sierpnia 2017 

b) do 31 sierpnia 2017 

c) do 31 października 2017 

d) do 30 listopada 2017 

e) do 31  stycznia 2018 

f) do 31 stycznia 2018 

g) do 31 marca 2018 
 

7. Sposób składania ofert:  

Ofertę przygotowaną zgodnie z Załącznikiem nr 1 należy przesłać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres mmak@up.poznan.pl (w tytule e-maila należy wpisać: „Zapytanie 

ofertowe nr 1/ININ/2017”), a następnie przekazać w wersji papierowej na adres: Katedra 

Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, ul. Piątkowska 94A, 60-649 Poznań.  
 

8. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub 

kapitałowo, w szczególności poprzez: 

 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  z przepisów 

prawa,   

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 pozostawanie 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.  
 

9. Do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego upoważnieni są: Małgorzata Makowska 
(imię i nazwisko), tel. 618487768, e-mail: mmak@up.poznan.pl. 

10. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego. 

11. Informacja dodatkowa: 
Zamawiający ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od wyboru oferty. W przypadku 

złożenia mniej niż 2 ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru wykonawcy, 

który złożył jedną ważną ofertę, lub ponownego ogłoszenia zapytania ofertowego. 


