Wierciszewo dn. 01 / 09 / 2020 r.

Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją operacji w ramach działania 1.13 Innowacje, o których mowa w art.26
i art. 44 ust.3 rozporządzenia nr 508/2014, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa
zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i
opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pod tytułem
Zastąpienie produkcji wyrobów z dorsza bałtyckiego nowymi produktami z innych gatunków
ryb w zakładach przetwórstwa rybnego w związku z wprowadzeniem rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) 2019/1248 dotyczącego zakazu połowu dorsza na Morzu
Bałtyckim od 22 lipca 2019 r.
zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie dla ZIT Sp. z o.o.
Sp.Komandytowa Wierciszewo 4, do zakładu produkcyjnego Wierciszewo 4, 76-004 Sianów
Okoń pełny świeży (Perca Fluvialilis)
1) Opis przedmiotu zamówienia :
 Okoń pełny, ryba świeża dostarczana w lodzie, ilość 44400 kg.
 Waga w przedziale od 80-200 g
 Ryba musi zawierać wszystkie cechy organoleptyczne potwierdzające świeżość
surowca.
 Minimalny okres trwałości od dnia dostawy do przetwórcy – 5 dni
 Poziom gęstości tkanki wysoki
 Po obróbce filetowania, filet bez przebarwień ze zwięzłą strukturą mięsa
 Termin realizacji dostaw do 31.12.2020
 Rejon połowu FAO 27 IIId.
 Oferty składać mogą wyłącznie podmioty posiadające doświadczenie w obrocie
rybą i uprawnieniami przewidzianymi przepisami kraju oferenta i UE.
2) kryteria oceny oferty – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o najniższą
oferowaną cenę za kg, jest to 100 % wagi oceny oferty.
3) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
1. Nazwę i adres oferenta.
2. Opis nawiązujący do parametrów z zapytania ofertowego, oraz wszelkie dodatkowe
informacje.

3.
4.
5.
6.

Cena za kilogram, wartość oferty netto oraz brutto.
Termin realizacji od złożenia potencjalnego zamówienia.
Warunki płatności.
Ważność oferty minimum 30dni.

4) Sposób składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.09.2020 pod adresem
ZIT Sp. z o.o.Sp. Komandytowa, Wierciszewo 4, 76-004 Sianów.
2. Akceptowalne formy składania ofert:
a. przesyłka pocztowa,
b. osobiście dostarczona pod wskazany adres.
3. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wykonawca, może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.
6. Oferta musi odpowiadać treści zapytania ofertowego pod rygorem odrzucenia oferty.
5) Informacje dodatkowe:

1. Niedopuszczalna jest zmiana treści oferty w zakresie elementów podlegających
ocenie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania
ofertowego bez podania przyczyn na każdym jego etapie, w szczególności, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
4. Termin składania ofert – nie mniej niż 7 dni liczone od dnia następnego po
upublicznieniu zapytania ofertowego i upływa w dniu 8 września 2020 roku.
5. W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym (po złożeniu oferty, oferent
będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań)
6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na
każdym etapie bez podania przyczyny oraz rozpisania ponownego postępowania w
tym samym zakresie.
7. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania
ofertowego, została złożona przez podmiot nie spełniający warunków udziału w
postępowaniu ofertowym, została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub
kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a
wykonawcą. Odrzuceniu podlegają również oferty złożone po terminie określonym w
zapytaniu ofertowym.

Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na portalu pod adresem
internetowym :
https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl oraz https://www.skzit.pl

