Biuro Komunikacji
Warszawa, 06.09.2016

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Agencja Rynku Rolnego zaprasza do złożenia ofert dotyczących usługi wyprodukowania /
zakupienia oraz zapakowania produktów spożywczych.
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie usługi wyprodukowania / zakupienia oraz zapakowania produktów:
1. Mleko pełne instant (nie mogą być mieszanki ani produkt natłuszczany tłuszczem roślinnym):
a. produkt w opakowaniach po 25kg,
b. opakowanie

musi

być

dostosowane

do

wysokich

temperatur

panujących

w Iraku/Kurdystanie (Ibril),
c. branding:
i. etykieta przygotowana przez Oferenta: marka produktu: Poland Tastes
Good (logo dostarczy zamawiający):

,
ii. kontr etykieta – w języku arabskim i angielskim (za wyprodukowanie kontr
etykiety i oznakowanie nią mleka odpowiada Oferent)
1. nazwa produktu,
2. skład produktu,
3. termin przydatności do spożycia,
4. sposób przechowywania,
5. logo MRiRW (w wersji angielskiej) i ARR - dostarczy zamawiający,
logo oraz adres Producenta,
6. Próbka nie ma wartości handlowej lub Produkt nie do sprzedaży
– w wersji arabskiej i angielskiej!
d. forma: nadruk na opakowaniu, naklejka, owijka.

Termin odbioru produktu:
16.09.2016 r.
Miejsce dostaw/odbioru (rozumiane jako miejsce, gdzie produkt zostanie zapakowany
na

dostarczone

palety

transportowe,

zaplombowany

przez

służby

weterynaryjne

i przygotowany do odbioru):
Odbiór nastąpi w siedzibie producenta, gdzie zostaną dostarczone dwie palety transportowe (wymiary
każdej z palet: 220 x 220 x 240 cm = 11,6 m3, waga jednej palety do 2 ton). Produkt musi zostać
na nią zapakowany przez producenta i odpowiednio zabezpieczony. Tak przygotowana paleta
z produktem musi zostać zaplombowana przez służby weterynaryjne współpracujące z producentem,
następnie zaplombowana paleta zostanie przetransportowana na lotnisko, skąd odleci samolot
do Iraku/Kurdystanu.
Płatność:
Zgodnie z umową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT, przelewem, 30 dni od daty wystawienia faktury.
Termin nadsyłania ofert:
Ustala się na dzień 07.09.2016r. godz. 20.00, wycenę należy przesłać drogą elektroniczną, na adres
Zamawiającego, e-mail k.ziebinska@arr.gov.pl, sekretariat_bk@arr.gov.pl.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
32 000 zł brutto.
Kryterium:
Zostanie wybrana oferta od oferenta, który zaproponuje największą liczbę kilogramów mleka
pełnego instant.
Osoba do kontaktu:
Katarzyna Ziębińska, 22 376 77 92
Informacje dodatkowe
1. Ofertę składa Wykonawca uprawniony do składania wiążących oświadczeń woli.
2. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu PZP.
3. Agencja Rynku Rolnego zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania
na każdym jego etapie - bez podawania przyczyn, w szczególności bez wyłonienia

najkorzystniejszej oferty, a także po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, a przed zleceniem
realizacji zamówienia i/lub zawarciem umowy.
4. Oferenci nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub
niepieniężnymi wobec Agencji Rynku Rolnego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym,
w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i ew. szkód, w szczególności w przypadku
unieważnienia przez Agencję Rynku Rolnego niniejszego postępowania na każdym jego etapie
lub wyboru innego Oferenta.
5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
to przed upływem terminu składania ofert.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Agencja Rynku Rolnego zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów informacji. W toku badania i oceny ofert Agencja Rynku
Rolnego może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Agencja Rynku Rolnego wykluczy z postępowania Oferentów, co do których, wskutek
sprawdzenia wiarygodności oferty, poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych
niezgodnych z prawdą.
9. Agencja Rynku Rolnego zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi Oferentami,
którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
10. Agencja Rynku Rolnego zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych
ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia
zlecenia realizacji zamówienia i/lub zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego
zamówienia.
11. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg ww. terminu rozpoczyna się
wraz
z upływem terminu złożenia oferty.
12. Niniejsze postępowanie jest jawne dlatego też części oferty zastrzeżone przez Oferenta jako
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Oferent musi uzasadnić przyczynę ustanowienia tajemnicy przedsiębiorstwa),
powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Agencji Rynku Rolnego udostępnienie
(na pisemny wniosek) jawnych elementów oferty. Oferent nie może zastrzec następujących
informacji:
a) nazwy (firmy),
b) adresu,
c) ceny,
d) zakresu realizacji zamówienia,
e) terminu wykonania zamówienia,
f)

okresu gwarancji.

g) warunków płatności.
13. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.arr.gov.pl/zamowienia do 30 tys. EURO

14. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie: http://www.arr.gov.pl/zamowienia
do 30 tys. EURO
ZATWIERDZAM

……………………….

