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Gliwice, 14.12.2015 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

1. Nazwa Beneficjenta:  MDJ sp. z o.o., 

 

2. Przedmiot zamówienia: Zakup linii do produkcji bułek, ze stacją do produkcji bułki 

staropolskiej oraz końcową garownią 

 

3. Warunek udziału w postępowaniu: podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie 

produkcji  lub sprzedaży maszyn i urządzeń piekarniczych. 

 

4. Parametry techniczne:  

 Linia umożliwia produkcję następujących produktów: bułka kajzerka, bułka 

wydłużana znakowana, bułka chałka, bułka staropolska  

 Wydajność maksymalna do 7500 szt./h 

 Gramatura kęsów ciasta od 35g do 125g  

 Czas wstępnej fermentacji ok: od 7,6 min do 12 min (w zależności od wydajności) 

 Czas końcowej fermentacji ok: 40 min (w zależności od wydajności) 

 

5. Kryteria oceny ofert : 

Cena  85% 

Gwarancja 10% 

Serwis 5% 

6. Sposób przyznawania punktacji : max 100 pkt. 

- Cena - Cena najniższa/cena badana *85% - max 85 pkt. 

- Gwarancja  max 10 pkt. 

12 miesięcy (minimum) – 0 pkt 

24 miesiące – 5 pkt 

36 miesięcy (maksimum) – 10 pkt 

- Serwis (czas reakcji na usunięcie awarii) max 5 pkt. 

 Najkrótszy czas reakcji / czas reakcji oferty badanej * 5% 

Czas reakcji - rozumiany jako okres od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu 

podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych - należy wyrazić w godzinach. 

Maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 24h. 

7. Kryterium udzielania zamówienia:  oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem 

kryteriów. 

 

8. Termin realizacji zamówienia: 30 marzec 2016 
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9.  Składanie ofert:  oferty należy złożyć do dnia 23.01.2016  ( przesłać na adres firmy lub e-mail  

MDJ sp. zo.o. ul. Starogliwicka 70, 44-121 Gliwice , e-mail: d.stolarczyk@concord.com.pl 

 

10.  Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela Damian Stolarczyk – Tel . (032) 

775-06-10, 

 

11. Wykluczenia:  

Zamówienie nie może być udzielone   podmiotom powiązanym z Beneficjentem osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu   Beneficjenta   lub   

osobami   wykonującymi   w imieniu   Beneficjenta   czynności   związane z przygotowaniem   i   

przeprowadzeniem   procedury   wyboru   wykonawcy   a   wykonawcą,   polegające w szczególności 

na:  

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d)  pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  

prostej, pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub  powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

e) pozostawieniu  z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

12. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:  

- Linia z technologią produkcji bułki Staropolskiej wymaga zaokrąglania produktu płytą 

zaokrąglającą, co jest zbliżone do tradycyjnej obróbki ciasta w piekarni rzemieślniczej, lub 

rozwiązanie równoważne. 

- linia musi zmieścić się na dostępnym obszarze roboczym o ograniczonej długości 

 16m oraz wysokości 6m, 

- linia musi posiadać możliwość zautomatyzowania procesu odbioru blach i ich 

załadunku na wózki wypiekowe 

- urządzenie musi być wyposażone w mocniejsze posypywanie kęsów ciasta, 

- urządzenie musi być łatwe w obsłudze - musi być wyposażone w panel sterowania 

umożliwiający łatwe operowanie urządzeniem oraz w możliwość zliczenia wytworzonego 

towaru, 

- urządzenie powinno posiadać możliwość podłączenia do Internetu  celem 

przeprowadzania zdalnej diagnostyki linii przez serwis lub producenta 

 

 

……………………………….. 
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