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Olkusz, dn, 20,10.201 5r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

W zwiqzku z realizacjq projektu pt. ,,Nowa generacja bio-preparat6w poprawiajaycych
wlaiciwo6ci glr:by na bazie aktywnych mikroorganizm6w" wsp6lfinansowanego ze
5rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dziatanie 1.4, oraz obowiqzkiem stosowania
zasady konkurencyjno6ct, Intermag Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq, sktada
z: nrrf : n ia
nfa ri nr
-,-,.-we dotyczqce przeprowadzenia badaf rejestracyjnych w
sadownictwie, bio-preparatu poprawiajqcego wla6ciwo5ci gleby, zgodnie /.
obowiqzujqcymi przepisami prawa w tym zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 czerwca 2OO8 r., ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROI-NICTWA
ROZWOJU WSI z dnia 21 grudnia 2OO9r, oraz USTAW{ z dnia 10 lipca 2OO7r. o NAWOZACH
NAWOZENIU.

I

I

I.

ZAMAWIAJ{CY: Intermag spolka z ograniczon4 odpowiedzialno5ciq w dalszej tre6ci
zapytania ofertowego zwane jako Intermag

II.

TRYB ZAMOWIENIA:

II.1.

Niniejsze zamowienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z2OO7 r, Nr 223, poz. 1655 z po2n. zm.).

II.2, Niniejsze zam6wienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem
zasady kon ku rencyj n o5ci, jawno6ci, przejrzy sto5ci i r6wnego dostqpu.
II.3. Zamawiajqcy zastrz-ega sobie prawo uniewaznienia postqpowania na kazdym
jego etapie, bez podania przyczyn.
IL4, O wprowadzonych zmianach w zakresie tresci zapytania ofertowego
Zamawiajqcy poinformuje Wykonawc6w oraz zawiesi inl'ormacie na stronie
internetowej oraz w siedzibie Sp6tkr,
IL5, Zamawiajqcy zastrz-ega sobie prawo do wystqpienia z zapytaniem dotyczEcym
dodatkowych informacji, dokument6w lub wyja6nien.
IL6. W uzasadnionych wypadkach, w kazdym czasre, przcd uplywem terminu
skladania ofert, Intermag moze zmodyfi kowac lub uzupelnii tre6c zaproszenia
do skladania ofert lub metodyki. O dokonanej zmianie Intermag poinformu.le
na swo.lej stronie intcrnetowej www.intermag.pl (drogq mailowq lub fal<sem
lub listem poleconym) wszystkich dostawc6w iwykonawc6w, do ktorych
skierowano wczesniej zaproszenie do skladania ofert.

IL7.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiqzuje Intermag do zawarcia umowy.

II.B, Niniejsze zamowienie zostanie udzielone zgodnie z regulaminem

udzielania

zamowren obowiqzujqcym u ZamawraSqcego.

rr.9. Regulamin udzielania zam6wief dostqpny jest

w

siedzibie

ZamawiajEcego.
IL10. Oferentom przyslugujq :irodki ochrony prawnej.
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W ramach niniejszego zapytania Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci

przyjmowania ofert czQ6ciowych

II.12.

W ramach niniejszego zapytania Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci

udzielenia

za

m6wieri czQsciowych,

TII"SZC' EGOIY DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIAT
Przedmiotem zam6wienia jest przeprowadzenie badan rejestracyjnych na uprawach
sadowniczych (na li6ciach jabloni) przy u2yciu bio-preparatu poprawialqcego w{a6ciwosci
gleby wytworzonego w ramach projektu pt. ,,Nowa generacja bio-preparatow
poprawiajqcych wlaiciwoici gleby na bazie aktywnych mikroorganizm6w", zgodnie z

obowiqzujqcymi przepisami prawa oraz zgodnie z metodykq dostarczonq przez
zamawiajqcego (metodyka zostanie udostqpniona oferentom po zgloszeniu pro6by o
udostqpnienie drogq mailowq).

Przygotowuj4c ofertq nale2y uwzglqdni6 calkowity koszt netto oraz brutto za
kompleksowe wykonanie badania zgodnie z dostarczon4 przez zamawiajAcego
metodykq,
(nnqAh nl:fnn(ri'

I rata -

BOo/o,

platna po przedstawieniu raportu czqsciowego zawierajqcego

czQsc

dotyczqcq zalozenia do6wiadczerl.

II

rata - 2Oo/o, platna po dostarczeniu kompletu wynik6w badari rejestracyjnych

IV.

KRYTERIA OCENY:

- waga 1 0O 7o
Prosimy o podanie cen w warto6ciach netto (nie zawierajqcych

Cena

podatku VAT) oraz

w wartoSciach brutto.

Punktacja obliczona zostanie jako proporcJa ceny najnizszej ze zlo2onych ofert do
ceny z oferty ocenianej w postqpowaniu pomnozona przez wagQ danego kryterium.

v.

WARUI\Kr DOTYCZACE ZAMOWIENIA:
V.1. Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych kontrahent6w prowadzqcych
dzialalno6i zgodnq z opisem przedmiotu zam6wienia.
V.2. O udzielenie zam6wienia moga siq ubiegai Wykonawcy, klorzy sq uprawnieni

do przeprowadzania badari rejestracyjnych 5rodk6w poprawiaj4cych
wNa6ciwo6ci gleby w sadownictwie, tj. zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
ROLNICTWA

I

ROZWOJU WSI

z dnia 18 czerwca 2OO8 r., ROZPORZADZENIEM MINISTRA

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 grudnia 2OO9r, oraz USTAW{ z dnia 10 lipca 2OO7r. o
NAWOZACH INAWOZT-NIU.

V,3. O udzielenie zam6wienie moga siq ubiegai Wykonawcy, ktorzy znajdujq siq w
sytuacji ekonomicznej i finansowcj zapewniajqcej wykonanie zam6wienia.
Y,4. Zlo2enie oferty jest jednoz.naczne z zaakceptowaniem bez zastrze2en tresci
da nego za pyta nia ofertowego.
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V.5. Termin wykonania przedmiotu zamowienia do 3O.06.2016. W ramach
niniejszego projektu L"4, rozliczone zostan4 wydatki poniesione do dnia
31.12.2O15 (tj. w ramach I raty przedstawionej w pkt III")

V.6. Z ubiegania siq o.udzielenie zam6wienia wykluczeni zostanq oferenci, ktorzy:
a. Nie wykonali z nalezytq staranno6ciq chociazby jednego z zam6wien zlozonych
uprzednio przez Intermag lub innych zamawiajqcych oraz w odniesieniu, do
kt6rych wszczqto postqpowanie upadto5ciowe,
b. Sa z Intermag powiqzani osobowo lub kapitalowo. Przez powiqzania
kapitatowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powiqzania miqdzy Intermag a
Wykonawcq polegajqce na:

- uczestniczeniu w sp6tce jako wspolnik spotki cywilnej lub sp6tki osobowej,
- posiadaniu udzial6w lub co najmnie j 5 %o akcji,
- pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzalqcego,
proku renta, pelnomocnika,

w takim stosunku prawnym lub faktycznymt kt6ry moze
budzic uzasadnione wqtpliwo6ci, co do bezstronno6ci w wyborze
Wykonawcy, w szczeg6lnoSci pozostawanie w zwtqzku ma{zenskim, w
pozostawaniu

stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewrefrstwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. TERMIN I SPOSOB SKLADANIA

OFERTI

VI.1. Oferty nale2y zlo2y6, do dnia 27.LO.?OLSr. do godz.16:OO.
VI.2. Ofertq nalezy sporzqdzic w jqzyku polskim,
VI.3, Oferta powinna byi parafowana i podpisana przez osoby upowaznione
do reprezentowania

fi rmy,

VL4. Dostawca moze zlo2yc tylko jednq ofertq

na jedno zam6wienie.

Oferty nalezy skladai mailem oferty(o)intermag,pl .U! faxem pocztE tradycyjnq
kurierem / osobiScie (adres siedziby firmy: INTERMAG Sp6lka z ograniczonq
odpowiedzialno5ciq, al. 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, Tel. i- 48 32 64
55 900, Fax, + 48 32 64 27 044).
VI.5. Za termin zlo2enia ol'erty uznaje siq termin wplywu do siedziby Zamawiajqcego
lub wplywu na wskazanq w punkcie VI adres mailowy.

/

VL6. Oferty, ktore

Wlrly-trq po uplywie terminu oraz te,
wymaganych zalqcznikow nie bqdq podlega{y ocenie,

VL7

.

kt6re nie bqdq posiadaly

Oferenci zostanq poinformowani o wyniku do dnia 28.10.2O15r,

VI"B, Koszty zwiqzane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca
VI.9. Zapytania w zakresie przedmiotu zam6wienia nalezy kierowai na w/w adres email do dnia 23,10.201.5r. Osobq uprawnionq do kontaktu z Wykonawcami
jest: Kata rzyna Szychowska.
VI.10,Oferta powinna zawierai termin jej obowiqzywania (minimum 3O dni od dnia je3
zlozenia).

VI.11.Oferta powinna zawierai cenQ za kompleksowe wykonanie uslugi.

VLI2. Intermag dopuszcza mozliwo6i

zNo2enia jednej oferty pzez kilka podmiot6w,
ktorzy na potrzeby wykonania zam6wienia zawarli porozumienie / konsorcium.
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VI.12. Intermag . dopuszcza mozliwo56 zlo2enia jednej oferty przez kilka
podmiot6w, kt6rzy na potrzeby wykonania zam6wienia zawarli
porozumienie

/

konsorcj u m.

VI.13.Do oferty nalezy dotqczy6:
a. Dokumenty potwierdzajqce spelnienie warunk6w dotyczqcych zam6wienia
okre6lone w punkcie nr V niniejszego zapytania (w formie o6wiadczef
stanowiqcych zalqcznik nr 1 do niniejszego zapytania).
b. O6wiadczenie o braku powiqza6 kapitalowych i osobowych z Zamawiajqcym
- stanowiqcezalqcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
c, Kopiq dokument6w rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji
Dziatalno6ci Gospoda rczej).
fN7,5i1,14.,1

Z powaZaniem,
Zesp6l Intermag

6

.rp. ? o,o.

32-3m Oll'.r,.i;:, lit ii00'lecia 15G
c 321 6,:,::' sil 00, ',t 321 64271 81
NIP

6370

44
N 001341192

(pieczqd firmowa i podpis os.
upowa2nionej)

ZAI-ACZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO :
1. O5wiadczenia do zapytania ofertowego potwierdzajqce spetnienia warunk6w
punktu V ww zapytania.
2. OSwiadczenie o braku powiqza6 osobowych i kapitalowych z Zamawiajqcym,
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ZAI-ACZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OSWIADCZENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
POTW]ERDZAJACE SPEI-NIENIA WARUNKOW Z PUNKTU V

O5wiadczam, 2e firma ........
(nazwa i adres siedziby) spetnia ponizsze warunki:

1.
3.

Posiada uprawnienia do wykonywania okre5lonej dzialalnoSci lub czynno6ci, jezeli
ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnien.
Posiada niezbqdnq wiedzq i do6wiadczenie oraz dysponujq potencjalem
technicznVm
i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

4. Znajduje
5.
6.
7.

siQ

w sytuacji ekonomicznej ifinansowej

zapcwniajqcej wykonanie

zam6wienia.
Nie otwarto wobec f irmy likwidac;i ani nie ogloszono upadtosci.
Nie zalega z uiszczeniem podatk6w, oplat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne.
Nie zostala prawomocnie skazana za przestqpstwo popelnione w zwiqzku z
postqpowaniem o udzielenie zam6wienia, przestqpstwo przekupstwa,
przestqpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestqpstwo
popelnione w celu osiqgniqcia korzy6ci majqtkowych; Oraz wspolnik sp6lki jawnej,

partner lub czlonek zarzqdu spolki partnerskiej; komplementariusz

spo{ki

komandytowej oraz sp6tki komandytowo-akcyjnej; czlonek organu zarz-qdzajqcego
osoby prawnej nie zostal prawomocnie skazany za przestqpstwo pope{nione w
zwiqzku z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia, przestqpstwo przekupslwa,
przestqpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestqpstwo
popelnione w celu osiqgniqcia korzy6ci majqtkowych.

Mirricre id:f:
pieczqtka)x

I

Imiq, nazwisko, podpis,

Podpis osoby figurujqcej lub os6b f igurujqcych w rejestrach do zaciqgania zobowiqzari
WC
imieniu Wykonawcy lub
wlasciwym
u powazn ren ru

w
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2 DO.ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW
BRAKU POWIAZAN OSOBOWYCH I KAPITAT-O WY CH Z ZA

Ja, nizej podpisany o6wiadczam

o

M

AW IAJACYM

braku powiqzan kapitalowych lub osobowych pomiqdzy
(z siedzibq
. .,,) a Zamawia;qcym:

Intermag z siedzibq

a Zamawiajqcym rozumie
Przez powiqzania osobowe lub kapitalowe pomiqdzy ..
siq wzajemne powi4zania miqdzy podmiotami, polegajEce w szczegolno6ci na:
uczestniczeniu w sp6tce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub spolki osobowej,
posiadaniu udzialow lub co najmniej 5

%o

akcji,

pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego/ prokurenta,
pelnomocnika,

w tak'im stosunku prawnym lub fal<tycznymt kt6ry moze budzic
uzasadnione wqtpliwosci, co do bezstronnosci w wyborze Wykonawcy,
pozostawaniu

w szczegolnosci pozostawanie w zwiqzku matzerlskim, w stosunku pokrewiefstwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

M

ioicro

Imiq, nazwisko, podpisx,
pieczqtka imienna oraz firmowa

Podpis osoby figurujqcej lub osob figurujqcych w rejestrach do zaciqgania zobowiqza:n
w imieniu Wykonawcy / Oferenta lub we wlasciwym upowaznieniu
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