Załącznik Nr 2
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na świadczenie usług transportu zboża i przetworów zbożowych
paczkowanych i luzem dla Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o.
w Zamościu
Organizator postępowania:
Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu ul. Kilińskiego 77,22-400 Zamość
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000049629, REGON: 950161650, wysokość
kapitału zakładowego w pełni opłaconego 3.207.500,00 zł

I. Przedmiot oferty:.
1.

Świadczenie

usług

transportu

zboża

naczepami

samowyładowczymi,

mąk

paczkowanych i workowanych naczepami firankami oplandekowanymi z możliwością
załadunku bok ,tył oraz luzem w auto-silosach w ruchu krajowym i międzynarodowym
a także usługa rozładunku mąk.

II. Niezbędne dokumenty wymagane od oferentów:
Oferent powinien dołączyć do oferty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty powyższe powinny być złożone w
oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta (osobę lub osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta),
2.

Pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta,
chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta
na podstawie dokumentów wskazanych w pkt. 1.,

3.

Oświadczenie osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta o
zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał lub uzyska w związku z
niniejszym postępowaniem. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na
pracowników Oferenta, który za ich działania w tym zakresie odpowiada jak za własne.
Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również w przypadku odrzucenia oferty lub
każdego innego sposobu zakończenia postępowania,

4.

Aktualne zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.

Wszelkie inne dokumenty potwierdzające spełnienie przez Oferenta wymogów
stawianych przez prawo w zakresie prowadzonej działalności,

III, Wymagania jakie musi spełniać oferta:
1.

Oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim. Wszystkie dokumenty
przedstawione w ofercie powinny być w języku polskim. Wszystkie strony oferty wraz z
załącznikami należy kolejno ponumerować,
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2.

Oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez należycie
upoważnionych przedstawicieli Oferenta, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk
służbowych,

3.

Na pierwszej stronie oferty należy zamieścić firmę i siedzibę Oferenta, dane adresowe
Oferenta, NIP i Regon Oferenta, datę sporządzenia oferty oraz precyzyjnie określić
przedmiot oferty,

4.

Na drugiej stronie oferty należy zamieścić spis treści wyszczególniający wszystkie
materiały stanowiące ofertę wraz z załącznikami oraz sumaryczną liczbę stron oferty wraz
z załącznikami,

5.

Wszystkie strony oferty (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający
dekompletację,

6.

Nie dopuszcza się jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w tekście oferty,

7.

Oferta powinna zawierać:
a)

potencjał transportowy Oferenta, tj. ilość jednostek własnego taboru oraz taboru
firm współpracujących wraz z oświadczeniem o wykorzystaniu dedykowanego
taboru tylko i wyłącznie do przewozu artykułów spożywczych,

b)

lokalizację bazy transportowej, z której podstawiane będą auta,

c)

w przypadku auto-silosów, informację o posiadaniu lub nie posiadaniu własnej
certyfikowanej myjni auto-silosów,

d)

informacje techniczne dotyczące wyposażenia auto-silosów (np. przyłącza,
kompresory itp.)

e)

czasu podstawienia samochodu od momentu wywołania,

f)

oczekiwanych terminów wywołania

g)

dotychczasowego doświadczenia - w szczególności w transporcie zboża i
przetworów zbożowych

h)

referencje,

i)

informacji o posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego rzeczy wraz z kopią licencji,

j)

informacje o posiadanym ubezpieczeniu OC wraz z kopią polisy,

k)

informacji o aktualnie posiadanych certyfikatach jakościowych HACCP
i ISO wraz z kopią certyfikatów,

l)

Proponowane stawki za przewozy wg załącznika nr 1 oraz załącznika
nr 2

IV.

Miejsce i tryb składania ofert:
1.

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem:

„Oferta - Świadczenie usług transportu zboża i przetworów zbożowych

paczkowanych i luzem dla Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o.
2.

Oferty należy składać w sekretariacie Zamojskich Zakładów Zbożowych przy
ul. Kilińskiego 77 w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 12.00,
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3.

Oferenci będą związani swoją ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

4.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2018 r. w siedzibie Zamojskich Zakładów
Zbożowych

5.

Oferenci, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu negocjacji bezpośrednich,
zostaną o tym fakcie powiadomienia do dnia 24 stycznia 2018 r. O terminie negocjacji
Oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

V.

Kryteria wyboru ofert:
1. Komisja ds. wyboru oferty będzie oceniała ofertę wg następujących kryteriów:
a.

Cena - 60 %

b.

Własny tabor - 15%

c.

Gotowość do podstawienia aut - 15 %

d.

Pozostałe kryteria wynikające z oferty - 10%

VI. Informacja o trybie wyboru dostawców:
1.

Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Oferentami.

2.

Po przeprowadzeniu Negocjacji bezpośrednich Oferenci zobowiązani będą do złożenia
ofert ostatecznych.

3.

Zawarcie umowy dostawy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po
zaakceptowaniu najlepszych ofert i podjęciu decyzji przez Zarząd Spółki

4.

Zamojskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o. w Zamościu może bez podania przyczyny odstąpić
od przeprowadzenia postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert,

5.

Zamojskim Zakładom Zbożowym sp. z o.o. w Zamościu przysługuje prawo zamknięcia
postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez
podania przyczyny,

6.

Zamojskim Zakładom Zbożowym sp. z o.o. w Zamościu przysługuje prawo unieważnienia
postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny,

7.

O wyniku postępowania Zamojskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o. w Zamościu zawiadomi
Oferentów w formie pisemnej.

VII. Informacje dodatkowe
1. Przed wysłaniem oferty należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi taboru.
2. Rozliczenia z tytułu zrealizowanych dostaw będą w walucie polskiej.
3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury i nie podlega negocjacjom.
4. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a. zostanie złożona po terminie wyznaczonym w niniejszym Zaproszeniu do składania
ofert,
b. nie będzie spełniała wymogów formalnoprawnych określonych w Zaproszeniu do
składania ofert,
5. Zamojskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o. zawiadomi Oferenta o odrzuceniu jego oferty w formie
pisemnej,
6. Zamojskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o. zawiadomi Oferentów o nie zakwalifikowaniu do
dalszego postępowania (negocjacji bezpośrednich) w formie pisemnej,
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7. Oferenci nie mogą być obecni przy otwarciu ofert,
8. Z tytułu odrzucenia oferty, nie dokonania wyboru oferty, zamknięcia postępowania bez wyboru
oferty, unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
Zamojskim Zakładom Zbożowym sp. z o.o. w Zamościu,
9. Zamojskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o. zastrzega, iż będzie miała prawo żądać od Oferentów
uzupełnienia braków formalnych oferty
10. Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z
o.o. w Zamościu.
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1.Tabela wynagrodzenia, za każdy przejechany kilometr ładowny (w jedną stronę ) w PLN
netto za przewóz mąki w workach i paczkowanej przewożonej na paletach euro EPAL oraz
za rozładunek mąki.
Odległość w
Przewóz do
Przewóz
Przewóz
Rozładunek
km
6,5t
mąki
6,6t - 14,5t
14,6t - 24t
workowanej
0-15
16-30
31-50
51-75
76-90
91-120
121-150
151-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
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2. Tabela wynagrodzenia, za każdy przejechany kilometr ładowny (w jedną stronę ) w PLN
netto za przewóz mąki luzem w auto – silosach w ruchu krajowym

Odległość w
km

Przewóz
6t-13t

Przewóz
13,1t - 18t

0-15
16-30
31-50
51-75
76-90
91-120
121-150
151-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
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Przewóz
18,1t - 25t

Załącznik nr 2

1. Tabela wynagrodzenia za przewóz zboża, fracht netto

Odległość w km Przewóz powyżej
24t
0-25
26-50
51-70
71-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
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