Białystok, 27.07.2020 r.
SR-I.26.8.2020
Zaproszenie do składania ofert
na zakup klaczy źrebnej ze źrebakiem płci żeńskiej
p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku przy ul. Ks. St. Suchowolca 26
zaprasza do złożenia ofert na zakup klaczy źrebnej ze źrebakiem płci żeńskiej, której
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej
ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zm.) Prawo zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8).
CPV: 03322300-5
Zamawiający: Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku przy ul. Ks. St. Suchowolca 26.
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Kryteria oceny ofert: cena – 80%, wiek – 20%
Liczba punktów w ramach kryterium „wiek” zostanie przyznana wg. następującego sposobu:
a/ 9 lat - 0 pkt.
b/ 8 lat – 5 pkt.
c/ 7 lat – 10 pkt.
d/ 6 lat – 15 pkt
e/ 5 lat – 20 pkt.
Oferta może uzyskać w zakresie kryterium „wiek” maksymalnie 20 punktów.
1. Sposób przygotowania oferty:


Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej;



Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca;



Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę;



Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:. Ważny paszport hodowlany,
aktualne zaświadczenie lekarza weterynarii potwierdzające ciążę klaczy;



Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;



Oświadczenie Wykonawcy, że klacz nie posiada wad wymienionych w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;



Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zaproszenia do składania ofert
załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;



Ważność oferty to minimum 30 dni;

2. Miejsce i termin złożenia oferty oraz zasady wyboru Wykonawcy:


Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku
lub przesłać drogą pocztową do dnia 05.08.2020 r., do godziny 10:00;



Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Oferta na zakup klaczy źrebnej ze źrebakiem płci żeńskiej”;



Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za
najkorzystniejszą;



Przedmiotem oceny będzie cena brutto + wiek;



Zamawiający powiadomi – telefonicznie lub drogą e-mailową wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyniku postępowania;



Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin
i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia:


Rasa klaczy – zimnokrwista;



Maść – kasztanowata lub gniada;



Wyklucza się zakup klaczy innych ras;



Wiek od 5 do 9 lat;



Klacz o zrównoważonych cechach psychicznych bez nałogów i narowów;



Klacz zdrowa, źrebna ze źrebakiem płci żeńskiej;



Wysokość w kłębie według wzorca rasowego (około 160 cm);



Klacz spokojna chodząca w zaprzęgu w pojedynkę;



Poprawnie zbudowana bez wad wrodzonych;



Nie posiadająca wad zwrotnych.

4. Odbiór przedmiotu zamówienia:


Wykonawca dostarczy do Zamawiającego na koszt własny klacz źrebną

i źrebaka płci żeńskiej zdrowe bez kontuzji i wad, w określonym terminie zawartym w
umowie.

5. Do odbioru Wykonawca powinien przygotować:
 Ważny paszport hodowlany;
 Aktualne

zaświadczenie

lekarza

weterynarii

ostanie

zdrowia

oraz

potwierdzenie ciąży klaczy;
 Oświadczenie właściciela, że klacz nie posiada wyżej wymienionych wad;
 Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady lub kontuzje, Zamawiający
może zażądać badania weterynaryjnego na koszt Wykonawcy przed
podpisaniem umowy.
6. Podstawa płatności:
 Podstawą płatności będzie faktura, prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę,
na następujące dane:
Nabywca: Miasto Białystok
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
NIP 966-211-72-20
Odbiorca: Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
ul. Ks. St. Suchowolca 26
15-567 Białystok
 Zasady płatności za klacz źrebną i źrebaka płci żeńskiej będą określone
w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
7. Wizyta u Wykonawcy:


Zamawiający ma możliwość dokonania oględzin klaczy ze źrebakiem płci
żeńskiej w celu właściwej oceny. Wizyta ta będzie organizowana przez
Zamawiającego.

8. Osobą do kontaktu z oferentami jest:


Tadeusz Szorc, nr tel.504070995, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30
– 15.30

9. Termin wykonywania zamówienia: od 07 sierpnia 2020 do 12 sierpnia 2020 r.
10. Załączniki:


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;





Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy;
Załącznik nr 3 – Wzór umowy;
Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia.

