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O g ł o s z e n i e  o  z a m ó w i e n i u  

 

1. Nazwa zamówienia 

Dostawa pasteryzatora falowego Sanovo lub równoważnego 

2. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego (Beneficjenta) 

KRISL Krzysztof Łuczak 

98-215 Goszczanów, Waliszewice 19 

NIP 8271501043 REGON 73031433 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu na podstawie „Zasad udzielania 

zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane  

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 

2013”  

4. Informacja o współfinansowaniu projektu 

Projekt pn.: „Produkcja innowacyjnej, o przedłużonym okresie przydatności, pasteryzowanej 

masy jajecznej poprzez zakup pasteryzatora falowego i wyposażenie laboratorium” jest 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2007-2013 – Oś priorytetowa III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość – 

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu państwa. 

5. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki pasteryzatora falowego Sanovo  

lub równoważnego. 

Podstawowe parametry techniczne urządzenia  

System przegrzania do Wysoko Temperaturowej Pasteryzacji złożony z jednostki RF o 

następujących właściwościach: 

 moc Elektryczna: 130KW do Podgrzewania + 5 KW dla dodatkowych komponentów 

 woda chłodząca: 5000 l/godz. o temp 20°C; łączne zużycie 52 KW 

 wymiary zewnętrzne: 1400x3440x2300 (LxDxH) 

 waga: 800 kg (około) 

 temperatura pracy: 0-40oC 

 zasilanie: 400V3Ph+PE 

 zabezpieczenie przeciwko wodzie: IP33 (ze względu na wentylatory) 

 maksymalne ciśnienie pracy: 50 bar 
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 wysokociśnieniowe zawory zainstalowane na sekcji przytrzymywacza w celu wyboru 

różnego czasu przetrzymywania dla różnych produktów 

 wysokociśnieniowe zawory zainstalowane na pasteryzatorze w celu obejścia 

homogenizatora podczas mycia oraz zabezpieczenia przeciwko zbyt wysokiemu ciśnieniu 

w urządzeniu podczas produkcji 

 duża liczba płyt pozwalająca na pracę z żółtkiem i całym jajkiem z tą samą prędkością 

przepływu 

 ekstra rury pozwalające na pracę z żółtkiem i całym jajkiem z tą samą prędkością 

przepływu 

 rury pozwalające na pracę pod wysokim ciśnieniem (wytrzymałe połączenia)  

 czujniki temperatury i ciśnienia do automatyzacji i kontroli 

6. Opis sposobu obliczania ceny 

Ceną ofertową jest cena całkowita netto w PLN. Należy wskazać stawkę i kwotę podatku 

VAT dla ceny całkowitej oraz cenę całkowitą brutto. Wykonawca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT niezgodnej  

z obowiązującymi przepisami.  

Możliwe jest składanie ofert w walutach innych niż PLN. Zamawiający przyjmie wówczas  

do przeliczenia średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert. 

7. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami ceny, okresu gwarancji  

i serwisu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.  

Ocena w oparciu o kryterium ceny (ranga kryterium 60%).  

Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z następującego działania: 

 

ilość punktów  

dla ocenianej oferty 
= 

najniższa cena spośród ofert ocenianych 
x 100 pkt x 60% 

cena oferty ocenianej 

Zamawiający przyjmie do oceny cenę ofertową w PLN. Wyniki zostaną zaokrąglone  

do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Ocena w oparciu o kryterium okresu gwarancji (ranga kryterium 20%) 

Oferta otrzyma 20 punktów, jeśli okres gwarancji na przedmiot zamówienia będzie wynosił 

minimum 36 miesięcy od dnia jego prawidłowego wykonania potwierdzonego pisemnie 

przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Oferta otrzyma 0 punktów, jeśli okres gwarancji na przedmiot zamówienia będzie krótszy niż 

36 miesięcy od dnia jego prawidłowego wykonania potwierdzonego pisemnie  

przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
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Ocena w oparciu o kryterium serwisu (ranga kryterium 20%) 

Oferta otrzyma 20 punktów, jeśli serwis (przyjazd serwisanta do Zamawiającego) przedmiotu 

zamówienia zostanie zapewniony w czasie nie przekraczającym 24 godzin  

od momentu zgłoszenia awarii.  

Oferta otrzyma 0 punktów, jeśli serwis (przyjazd serwisanta do Zamawiającego) przedmiotu 

zamówienia zostanie zapewniony w czasie przekraczającym 24 godzin od momentu 

zgłoszenia awarii. 

8. Czas realizacji zamówienia 

Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić do dnia 31 maja 2014 roku. Terminowa 

realizacja zamówienia musi zostać potwierdzona podpisaniem przez Zamawiającego  

i Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego.  

9. Opis sposobu przygotowania ofert 

Oferta musi zawierać co najmniej: 

 specyfikację techniczną urządzenia odnoszącą się do każdego parametru z pkt. 5 

ogłoszenia  

 cenę przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 6 ogłoszenia 

 informację o czasie reakcji serwisu i okresie gwarancji  

 warunki płatności 

 okres ważności oferty 

 pełną nazwę oferenta, adres jego siedziby, numer telefonu, adres e-mail 

 datę sporządzenia oferty 

 kopię dokumentu rejestrowego firmy (dokument nie starszy niż 3 miesiące) 

Oferta jest składana w formie pisemnej w języku polskim. Oferta musi być podpisana  

i opatrzona pieczątką firmową. Koszty związane z przygotowaniem oferty i jej złożeniem 

ponosi składający ofertę. 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Miejsce składania ofert: KRISL Krzysztof Łuczak, Waliszewice 19, 98-215 Goszczanów 

Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2014 roku do godz. 10:00  

Termin otwarcia ofert:  8 stycznia 2014 roku godz. 10:10  

Miejsce otwarcia ofert: KRISL Krzysztof Łuczak, Waliszewice 19, 98-215 Goszczanów 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się 

moment dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy podać nazwę 

zamówienia „Dostawa pasteryzatora falowego Sanovo lub równoważnego”. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
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11. Informacje końcowe 

Złożenie oferty oznacza akceptację bez zastrzeżeń warunków udzielenia zamówienia. 

Zamawiający zobowiązany jest do zastrzeżenia w umowie z Wykonawcą prawa Centrum 

Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi oraz Zarządu Województwa Łódzkiego wglądu  

do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów 

finansowych. 

Zamawiający jest zobowiązany do zastrzeżenia w umowie z Wykonawcą obowiązku 

przechowywania, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, dokumentów dotyczących 

projektu przez okres 10 lat od dnia zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

nr UDA-RPLD.03.02.00-00-107/11-00, tj. od dnia 10 grudnia 2012 roku, ale nie krócej niż do dnia 

31 grudnia 2020 roku, oraz obowiązku pisemnego poinformowania z wyprzedzeniem co 

najmniej 14 dni o zmianie miejsca ich przechowywania. 

Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia może skutkować wykluczeniem 

Wykonawcy. 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się w sprawach dotyczących zamówienia jest Pan 

Krzysztof Łuczak (tel. 43/829 81 00,  e-mail info@krisl.pl) 

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek zakresu zamówienia 

podwykonawcy, Zamawiający zastrzega, iż wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą  

a podwykonawcą dokonywane będą bez udziału Zamawiającego. Ewentualnym 

podwykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu skierowane  

do Zamawiającego. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa 

wyłącznie na Wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz unieważnienia 

postępowania. 

 

 

  

 Waliszewice, 18 grudnia 2013 r.  


