
 
 

 

                               Pław, dnia: 1.04.2020 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
 Zakład Wylęgu Drobiu Tomasz i Agnieszka Sztuder  spółka cywilna 
 66-615 Dąbie 
 Pław, ul. Parkowa 4A 
 NIP: 9261083917 
 REGON: 970516008 
 tel. mobil. +48 602 272 517 
 www.zwdsztuder.com.pl 
 e-mail: zwdsztuder@gmail.com 
 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia wylęgarni,  zadanie II.A.1: 
„Aparaty lęgowe”; zadanie II.A.2: „Aparaty klujnikowe”; zadanie II.A.3: „Licznik piskląt”; 
zadanie II.A.4: „Pompa do świetlenia jaj”; zadanie II.A.5: „Maszyna do świetlenia i 
rozpoznania bicia serca zarodków”; zadanie II.A.6: „Maszyna do szczepienia zarodków 
dojajowo”; zadanie II.A.7: „Urządzenie do utylizacji jaj”; zadanie II.A.8: „Maszyna do 
utylizacji piskląt kalekich i padłych”; zadanie II.A.9: „Maszyna do nakładania jaj z tacek 
fermowych na tace lęgowe”; zadanie II.A.10: „Wentylacja na wylęgarni z systemem 
nawilżania i bakteriobójczym”; zadanie II.A.11: „Agregat chłodniczy na ramie ze 
zbiornikiem buforowym”; zadanie II.A.12: „Koszty instalacji”; zadanie II.A.13: „Koszty 
transportu” w ramach realizacji operacji "Wzrost konkurencyjności spółki na rynku 
drobiarskim poprzez wdrożenie innowacji dotyczącej wylęgu piskląt” w Zakładzie Wylęgu 
Drobiu Wijewo, adres inwestycji: 64-150 Wijewo, ul. Wincentego Witosa 9a, gmina Wijewo, 
działki nr 658/35, 658/36, obręb 301306_2.0005 Wijewo , numer księgi wieczystej system 
teleinformatyczny PO1L/00034382/8, woj. wielkopolskie, powiat leszczyński,  
 
1) Szczegółowy opis robót związanych z wykonaniem zamówienia: 

 

1.  Zadanie II.A.1: „Aparaty lęgowe” 
 
1.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 

 1.1.1. aparat lęgowy spełniający następujące wymagania:  

   urządzenie, które służy do inkubacji jaj od 0 do 18 dnia. Jajka w aparacie lęgowym znajdują 
się na tacach lęgowych, które są umieszczane na wózku lęgowym wyposażonym w koła 
umożliwiające łatwe poruszanie się. Aparat lęgowy musi mieć możliwość sterowania i 
kontrolowania temperatury, wilgotności i dwutlenku węgla, a także musi mieć dostęp do 
świeżego powietrza i zapewniony jego obieg. Aparat lęgowy powinien alarmować użytkownika 
o każdym odstępstwie od zadanej normy temperatury, dwutlenku węgla i wilgotności. Ponadto 
nad aparatem lęgowym powinna znajdować się przestrzeń techniczna do celów serwisowych. 

 



 
 

Wymagane parametry techniczne aparatu lęgowego  /dane dla 1 szt./ 

 

- średni pobór mocy elektrycznej – 6 - 8 kW 

- maksymalne pobór mocy elektrycznej - 9 kW 

- zasilenie w energię elektryczną – 3 x 400 V + N + E    

- minimalna pojemność - 56 000 szt. jaj  

- maksymalna pojemność -  87 000 szt. jaj 

- maksymalne wymiary aparatu lęgowego to:  szerokość: 4 300 mm , długość: 3 800 mm,   

                                                                          wysokość: 3 000 mm 

- silniki elektryczne sterowane regulatorem częstotliwości 

- aparat lęgowy wyposażony w czujniki: temperatury, bezpieczeństwa, CO2, Rh, 

- oświetlenie – LED 

- wydajność wody chłodzącej: minimum 2 200 kfrig/h 

 
- ilość aparatów lęgowych  -  6 szt. 
 
 1.1.2. taca lęgowa  – ( minimum 384 szt. dla 1 szt. aparatu lęgowego maksymalna pojemność  
           tacy, lęgowej – 150 szt. jaj/tacę lęgową)  - minimum 2 304 szt. 
 
 1.1.3. wózek lęgowy - ( 12 szt. dla 1 szt. aparatu lęgowego, minimalna pojemność – 32 tace  
           lęgowe/wózek lęgowy)  – 72 szt. 
 

2. Zadanie II.A.2: „Aparaty klujnikowe” 

 

2.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 

2.1.1. aparat klujnikowy spełniający następujące wymagania: 

       urządzenie, które służy przygotowaniu piskląt do klucia. Jaja, a  następnie pisklęta będą        
przebywać w aparacie klujnikowym od 18. do 21. dnia inkubacji. Jaja powinny znajdować się    
w tacach klujnikowych lub bezpośrednio w koszu klujnikowym. Pisklęta podczas klucia i tuż po 
wykluciu powinny mieć dostęp do światła, paszy oraz wody. Pisklęta po wykluciu powinny 
znajdować się bezpośrednio w koszu klujnikowym, który powinien znajdować się na wózku 
wyposażonym w koła do łatwego poruszania się. Aparat klujnikowy musi mieć możliwość 
sterowania i kontrolowania temperatury, dwutlenku węgla i wilgotności, a także musi mieć 
dostęp do świeżego powietrza i zapewniony jego obieg. Aparat klujnikowy powinien alarmować 
użytkownika o każdym odstępstwie od zadanej normy temperatury, dwutlenku węgla i 
wilgotności. Ponadto nad aparatem klujnikowym powinna znajdować się przestrzeń techniczna 
do celów serwisowych 

 

Wymagane parametry techniczne aparatu klujnikowego /dane dla 1 szt./ 

- średni pobór mocy elektrycznej – 1,5 – 2,5 kW 

- maksymalny pobór mocy elektrycznej – 3,1 kW 

- zasilenie w energię elektryczną – 3 x 400 V + N + E    

- minimalna pojemność  - 19 200 szt. jaj 

- maksymalna pojemność – 38 400 szt. jaj 



 
 

- maksymalne wymiary aparatu klujnikowego  - szerokość: 3 500 mm, długość: 2 300 mm,  

                                                                        wysokość: 2 800 mm 

- silniki elektryczne sterowane regulatorem częstotliwości 

- aparat klujnikowy wyposażony w czujniki: temperatury, bezpieczeństwa, CO2, Rh, 

- oświetlenie – taśmy LED 

- wydajność wody chłodzącej: minimum 2 000 kfrig/h 

- aparat klujnikowy wyposażony w system pozwalający na lepszą synchronizację klucia piskląt 

- aparat klujnikowi wyposażony w system dezynfekcji 

 
- ilość aparatów klujnikowych  -  9 szt. 
 
2.1.2. kosze klujnikowe – (maksymalna pojemność koszy klujnikowych – 150 jaj/kosz  
          klujnikowy, 128 szt. koszy klujnikowych dla 1 szt. aparatu klujnikowego )   – 1 152 szt. 
 
 2.1.3. wózki klujnikowe – ( 4 szt. dla 1 aparatu klujnikowego, minimalna pojemność 32 kosze 
          klujnikowe/ wózek klujnikowy)  – 36 szt. 
 
 
3. Zadanie II.A.3: „Licznik piskląt”   
 
3.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 
 
3.1.1. Licznik piskląt 
          przeznaczenie:  maszyna której zadaniem jest wybieranie i liczenie piskląt, 
          wydajność do 60 000 sztuk piskląt na godzinę 
           
         - ilość liczników piskląt  -  1 szt. 
 
 
4. Zadanie II.A.4: „Pompa do świetlenia jaj”   
 
4.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 
 
4.1.1. Pompa do świetlenia jaj 
        przeznaczenie:  maszyna do prasowania czystych jaj i mieszania oddzielonych części 
        płynnych czystych jaj, praca urządzenia przy użyciu sprężonego powietrza o ciśnieniu  
        min.3 bar 
           
         - ilość pomp do świetlenia jaj  -  1 szt. 
 
 
5. Zadanie II.A.5: „Maszyna do świetlenia i rozpoznania bicia serca zarodków”   
 
5.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 
 
5.1.1. Maszyna do świetlenia i rozpoznania bicia serca zarodków 
          przeznaczenie:  maszyna ma za zadanie wykonać detekcję jaja i sklasyfikować zarodki 
          żywe, jaja niezapłodnione, oraz wcześnie i późno zmarłe, głowica prześwietlająca 
          wyposażona w sensory do wyczuwania pulsu serca zarodka,  
          wydajność do 60 000 szt. jaj na godzinę 



 
 

           
         - ilość maszyn do świetlenia i rozpoznania bicia serca zarodków -  1 szt. 
 
 
6. Zadanie II.A.6: „Maszyna do szczepienia zarodków dojajowo”   
 
6.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 
 
6.1.1. Maszyna do szczepienia zarodków dojajowo - przeznaczenie:  

szczepienie dojajowe jaj zawierających tylko żywe zarodki, maszyna kompatybilna z 
aparatem klujnikowym. 
          Maszyna do szczepienia zarodków dojajowo wyposażona w: 
          - system unoszenia, pozycjonowania i pionowania jaj, 
          - podwójną igłę (dziurkacz i igła szczepiąca) 

          - możliwość wstrzyknięcia immunomodulatorów (jolkina, dimer lizozymu, 
laktoferyna) 

          Wydajność do 60 000 szt. jaj na godzinę 
 

 
         - ilość maszyn do szczepienia zarodków dojajowo  -  1 szt. 
 
 
7. Zadanie II.A.7: „Urządzenie do utylizacji jaj”   
 
7.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 
 
7.1.1. Maszyna do utylizacji jaj  
          przeznaczenie:  maszyna która po wybraniu piskląt ma za zadanie zutylizować skorupki 
          czystych jaj 
           
         - ilość maszyn do utylizacji jaj  -  1 szt. 
 
8. Zadanie II.A.8: „Maszyna do utylizacji piskląt kalekich i padłych”   
 
8.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 
 
8.1.1. Maszyna do utylizacji piskląt kalekich i padłych 
          przeznaczenie:  maszyna której zadaniem jest utylizacja piskląt kalekich i padłych,  
          utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami 
           
         - ilość maszyn do utylizacji piskląt kalekich i padłych  -  1 szt. 
 
9. Zadanie II.A.9: „Maszyna do nakładania jaj z tacek fermowych na tace  lęgowe”   
 
9.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 
 
9.1.1. Maszyna do nakładania jaj z tacek fermowych na tace lęgowe 
          przeznaczenie:  maszyna do nakładania wytłaczanek fermowych na tace od aparatów 
          lęgowych, wydajność do 30 000 szt. jaj na godzinę, przyłącze sprężonego powietrza 
          o ciśnieniu do 3 bar 
           
         - ilość maszyn do nakładania jaj z tacek fermowych na tace lęgowe  -  1 szt. 
 



 
 

 
10.  Zadanie II.A.10: „Wentylacja na wylęgarni z systemem nawilżania i bakteriobójczym” 
 
10.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 
 

Układ wentylacyjny będzie się składał z: sekcji przedgrzania z wodą o temperaturze nie 
przekraczającej: 70/50 º C z pompą cyrkulacyjną; wymiennika ciepła do układu przedgrzania; 
systemu kontroli z czujnikami oraz zaworami modulującymi. 

 
10.1.1. Główna jednostka wentylacyjna - nr 1 
 
     Jednostka wentylacyjna będzie zlokalizowana w pomieszczeniu technicznych, będzie 

dostarczała powietrze do następujących pomieszczeń:  
     pomieszczenie aparatów lęgowych nr 1, pomieszczenie aparatów lęgowych nr 2. 
     Jednostka wentylacyjna składa się z: filtra płaskiego, filtra workowego, rekuperacji ciepła z 

płytowym wymiennikiem ciepła, sekcji grzewczej z wodą nie przekraczającą 80/60 ºC wraz z 
pompą cyrkulacyjną oraz zaworu trójdrożnego. 

     Wydajność chłodzenia nie mniejsza niż 40 000 kfrig/h. 
     Pojemność zbiornika wody: minimum 450 dm3 
     Wydajność grzania: minimum 37 000 kcal/h 
     Ilość świeżego powietrza: minimum 4 500 m3/h 
     Całkowita ilość powietrza: minimum 4 500 m3/h 

     Moc agregatu:  - średni pobór mocy elektrycznej – 6 - 8 kW 

 
10.1.2. Główna jednostka wentylacyjna – nr 2 
 
     Jednostka wentylacyjna będzie zlokalizowana w pomieszczeniu technicznych, będzie 

dostarczała powietrze do następujących pomieszczeń:  
     hala klujników nr 1, hala klujników nr 2 
     Jednostka wentylacyjna ma składać się z: filtra płaskiego, filtra workowego, sekcji grzewczej 

z wodą nie przekraczającą 80/60 ºC wraz z pompą cyrkulacyjną oraz zaworem trójdrożnym, 
sekcji nawilżania, sekcji chłodzącej wraz z zaworem trójdrożnym, drugiej sekcji grzewczej z 
wodą  nie przekraczającej 80/60 º C uniemożliwiającej zwapnieniu wraz z pompą 
cyrkulacyjną oraz zaworem trójdrożnym, sekcji z wentylatorem o zmiennej prędkości. 

     Wydajność chłodzenia nie mniejsza niż 53 000 kfrig/h. 
     Pojemność zbiornika wody: minimum 650 dm3 
     Wydajność grzania: minimum 73 000 kcal/h 
     Ilość świeżego powietrza: minimum 6 000 m3/h 
     Całkowita ilość powietrza: minimum 6 000 m3/h 

     Moc agregatu:  - średni pobór mocy elektrycznej – 3 - 5 kW 

 
     - ilość – wentylacja na wylęgarni z systemem nawilżania i bakteriobójczym  -  1 komplet 

 
 
11.  Zadanie II.A.11: „Agregat chłodniczy na ramie ze zbiornikiem buforowym” 
 
11.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 
 
11.1.1. Agregat chłodniczy na ramie ze zbiornikiem buforowym 
 
        Parametry techniczne agregatu chłodniczego  - dla 1 szt.: 



 
 

        moc – od 295 do 330 kW, 
        agregat wody lodowej (7/12), 
        zasilenie w energię elektryczną – 3 x 400 V + N + E, 50Hz, napięcie 360-440 V, 
        maksymalne ciśnienie wody – 1000 kPa,    
        przyłącze wody 
 
      - ilość agregatów chłodniczych na ramie ze zbiornikiem buforowym  -  2 szt. 
 
 
12. Zadanie II.A.12: „Koszty instalacji”   - 1 komplet 
 
13. Zadanie II.A.13: „Koszty transportu” – 1 komplet 
 
        Wykonawca przygotowując ofertę ma obowiązek szczegółowego zapoznania się 

        z dokumentacją robót przedmiotu zamówienia oraz ze stanem faktycznym terenu robót 

        w celu weryfikacji jej poprawności oraz rzetelnej wyceny zadania 

 
14. Inne 
 
 

14.1.Wykonanie przedmiotu zamówienia pozwoli na realizację operacji "Wzrost         
konkurencyjności spółki na rynku drobiarskim poprzez wdrożenie innowacji          
dotyczącej wylęgu piskląt” w Zakładzie Wylęgu Drobiu Wijewo 

14.2.Projekt technologiczny Zakładu Wylęgu Drobiu  jest dostępny do zapoznania się w         
siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym umówieniu się z osobami wskazanymi do         
kontaktu  przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym 

14.3. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z materiałów 
własnych. Wszystkie materiały muszą być nowe i muszą odpowiadać wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 
ustawy Prawo budowlane. Użyte materiały i urządzenia muszą mieć aktualne 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać   aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą 
techniczną lub inne stosowne dokumenty określone  prawem.  

14.4.Użyte w zapytaniu ofertowym, formularzu cenowym, projekcie technologicznym, znaki         
towarowe, patenty lub określenie pochodzenia, należy rozumieć, jako wzorzec 
jakościowy. Określenie elementu  przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie nazwy 
producenta, typu urządzenia, sprzętu  lub materiałów, ma wyłącznie na celu 
doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zastosowania rozwiązań  równoważnych, pod warunkiem, że 
zaproponowane rozwiązania równoważne będą  posiadały parametry techniczne i 
użytkowe nie gorsze niż te, które są określone w w/w   dokumentach.  

14.5.Wykonawca przygotowując ofertę ma obowiązek szczegółowego zapoznania się z         
miejscem realizacji zamówienia celem wykonania poprawnej i rzetelnej wyceny 
przedmiotu zapytania ofertowego 

 

Oferent przyjmuje na siebie następujące obowiązki: 

 

a. wykonanie przedmiotu umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z polskimi normami; 



 
 

b. dostarczenie atestów na materiały, świadectw jakości wykonanych elementów, zgodnie z 
wymogami obowiązującego prawa ; 

c. usunięcie wszelkich pozostałości używanych materiałów (chyba, że w ofercie inaczej 
ustalono); 

 
 
3. WYMAGANE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
3.1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia  mogą ubiegać się Oferenci, którzy : 
 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

 przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
 
a. na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:  

dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie 
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

 
2)  posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 
 

  Oferent spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
 

a. dostarczył i zamontował urządzenia dla trzech linii technologicznych wylęgarni 
drobiu, w okresie ostatnich 5 lat 

b. na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: 
 
           dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie z wzorem         
           stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, 
 
           dołączenia przez Oferenta do oferty, wykazu linii technologicznych  wylęgarni drobiu 
dla których Oferent dostarczył i zamontował urządzenia  , w okresie ostatnich 5 lat przed  
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem, daty i miejsca wykonania,  nazwy podmiotów, na rzecz 
których zostały wykonane usługi dostaw i montażu urządzeń dla linii technologicznych 
wylęgarni, z załączeniem dowodów określających czy wykonane w/w usługi zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i prawidłowo ukończone w wymaganym terminie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego dostarczył i zamontował urządzenia,  
 

 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  
  zamówienia, 

        na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:  
dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie z 
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

 
4)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 
       na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:  

dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie z 
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

 
5)   nie zalegają w opłatach podatków i opłat lokalnych na terenie gdzie  znajduje się siedziba  



 
 

 Oferenta, 
 

a. dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie z wzorem            
stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 
 

b. dołączenia do oferty zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego      
potwierdzającego, że  wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego       
nie  wcześniej niż 3   miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego       
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym       
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi       
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał  przewidziane prawem       
zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w       
całości wykonania decyzji właściwego organu 

 
c. dołączenia do oferty zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej      

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące  
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania  decyzji właściwego organu 
 

 
         na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: 
 

a. dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie z wzorem  
      stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

 
 
7)  nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez powiązanie 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności 
na: 

 
     7.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; 
     7.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 
     7.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
           pełnomocnika; 
     7.4. 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; 
     7.5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 
            to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób 
 
      na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:  

dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie z 
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 
 
 



 
 

8) którzy udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesiące  
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i rozpoczęcia pierwszego 
procesu wylęgu piskląt, który to proces nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego 
wszelkich zgód, pozwoleń, zezwoleń, itp., wymaganych przez przepisy prawa 

9) którzy wykonają zamówienie w terminie do dnia 12.11.2020 r. 
 

 
3.2. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Oferent ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 
 

1)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub  
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

 
3.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.2.1 i 3.2.2, powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
 
3.4. Jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 3.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Oferenta, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

 
3.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Oferenta, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

 
 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

 

 1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień: od dnia podpisania umowy. 
 2. Termin zakończenia prac ustala się na dzień: 12.11.2020 r. 
Za termin wykonania zamówienia uznaje się podpisanie protokołu odbioru robót.  
 
 
5. WARUNKI PŁATNOŚCI: 
 
 

a) Warunki płatności zgodnie z treścią § 7  projektu umowy – załącznik nr 3 do Zapytania 
Ofertowego 

 
 



 
 

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 
 
1) Ofertę należy przygotować w języku polskim, na piśmie, na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 
2) Do oferty należy dołączyć wypełniony wykaz urządzeń - formularz cenowy – załącznik nr 4 

do Zapytania Ofertowego 
3) W celu potwierdzenia, że Oferent spełnia wymagane warunku udziału w postępowaniu oraz 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z zachowaniem zasad 
konkurencyjności, Zamawiający żąda złożenia stosownego oświadczenia wg wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

4) Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia wymagane 
zgodnie z pkt 3 Zapytania Ofertowego 

5) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w 
obrocie prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany 
pieczątkami imiennymi. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru do oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo  

 
 

6) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: 
 

 
Zakład Wylęgu Drobiu Tomasz i Agnieszka Sztuder  spółka cywilna 

66-615 Dąbie 
Pław, ul. Parkowa 4A 

 
„Oferta na dostawę wyposażenia wylęgarni, w ramach realizacji operacji "Wzrost 
konkurencyjności spółki na rynku drobiarskim poprzez wdrożenie innowacji 

dotyczącej wylęgu piskląt” w Zakładzie Wylęgu Drobiu Wijewo”, 
 

Ofertę należy  przesłać lub złożyć osobiście na adres: 
 

Zakład Wylęgu Drobiu Tomasz i Agnieszka Sztuder  spółka cywilna, 
66-615 Dąbie, Pław, ul. Parkowa 4A  

w terminie do dnia 30.04.2020 r. do godz. 12:00 . 
 
 
7) UWAGA! O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.  
Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysyłanych za pośrednictwem poczty lub 
kuriera. Oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną niezwłocznie 
zwrócone Oferentom, którzy je złożyli, bez otwierania. Oferent może dokonać modyfikacji lub 
wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub 
wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Oferty 
wycofane nie zostaną otwarte. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być 
złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.  

8) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Oferent. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. Jeżeli dojdzie do otwarcia 
nieprawidłowo opisanej (oznaczonej) koperty, to taka oferta będzie pominięta  podczas 



 
 

rejestracji i w toku dalszego procedowania.   

9) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje jej 
odrzucenie. 

10) Oferenci będą związani ofertą przez okres 70 dni, licząc od dnia upływu ostatecznego 
 terminu składania ofert. 
11) Oferent nie może dokonać zmiany i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

  12) W toku dokonania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
 Oferentów wyjaśnień dotyczących ich treści. 
13) Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przy czym Zamawiający dopuszcza dokonanie wyboru na podstawie tylko 
jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Zapytaniu 
Ofertowym. 

  14) Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w 
sprawie zamówienia, zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu aktualnego 
dokumentu dopuszczającego Oferenta do obrotu prawnego, poświadczonego za zgodność z 
oryginałem przez Oferenta oraz upoważnienia (pełnomocnictwa) do podpisania umowy, jeżeli 
upoważnienie takie nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru. 

 
 7. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT 

 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 30.04.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie  
Zamawiającego – Zakład Wylęgu Drobiu Tomasz i Agnieszka Sztuder  spółka cywilna,   
66-615 Dąbie, Pław, ul. Parkowa 4A 

 
8. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
 

1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej 
powinna być dla Oferenta jego własna wycena, oparta na rachunku ekonomicznym. 

 
2.Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez 
których nie można wykonać zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w ofercie. 

 
  3.Oferent musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W 

razie wątpliwości przyjmuje się, iż Oferent podejmuje się wszystkich robót objętych 
przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym zaleca się bardzo szczegółowe sprawdzenie 
na obiekcie  warunków wykonania zamówienia. 

 
 4.Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należnej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  
 
 5. Cena musi być wyrażona liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi 

zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do 
obowiązków Oferenta, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o 
podatku akcyzowym.  

 
6. Cena przedstawiona przez Oferenta w ofercie, po zastosowaniu ewentualnych upustów nie 
może być niższa niż koszty własne Oferenta, wynikające z kalkulacji ceny. Całkowite 
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie obowiązki 
Oferenta, w tym prace, czynności, opracowania i uzgodnienia niezbędne dla kompleksowego 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie podlega negocjacjom i jest ostateczne w okresie 



 
 

trwania umowy. 
 
7.Wszystkie ceny określone przez Oferenta w złożonej ofercie zostaną ustalone na okres ważności 

umowy i nie będą podlegały zwiększeniu. 
 
 8.Do oferty należy dołączyć  – wypełniony formularz cenowy , będący załącznikiem nr 4 do 

Zapytania Ofertowego. 
 
9. WARUNKI WYKLUCZENIA OFERTY 
 
Wykluczeniu podlegają oferty: 
 
    9.1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 
    9.2. nie spełniające warunków określonych w treści zapytania ofertowego 
 
 
10. KRYTERIA OCENY OFERT 
 

Kryterium oceny ofert jest: 

1) cena – waga 90 % 

kryterium “cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: 

           Cn 

C = ----------------- x 90, gdzie: 

           Cb 

C - ilość punktów za kryterium cena, 

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb - cena oferty badanej, 

90  - waga kryterium. 

Uwaga: kwoty podane w walucie innej niż PLN do oceny kryterium cena zostaną przeliczone na 
PLN według kursu średniego NBP z dnia 30.04.2020 r. 

2) gwarancja jakości i rękojmia – waga 10 % 

Punkty przyznane za kryterium “gwarancja jakości i rękojmia” przyznawane będą wg 
następującego założenia: 

- w przypadku udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na 24 miesięcy - Oferent otrzyma 1 pkt.; 

- w przypadku udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na 25 miesięcy - Oferent otrzyma 2 pkt.; 

- w przypadku udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na 26 miesięcy - Oferent otrzyma 3 pkt.;  

- w przypadku udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na 27 miesięcy i więcej miesięcy –   

  Oferent otrzyma 4 pkt.; 

Za długość okresu gwarancji jakości i rękojmi Oferent maksymalnie może uzyskać – 4 punkty. 



 
 

Uwaga: Gwarancja jakości i rękojmia obejmuje pełen zakres zamówienia i musi określać pełne 
miesiące, tj. 24 miesięcy, 25 miesięcy,  itd. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy 
niż 24 miesięcy, oferta zostanie odrzucona , jako nie odpowiadająca wymogu zwartego w 
Zapytaniu Ofertowym.  

W przypadku nie wypełnienia informacji dotyczących okresu gwarancji w formularzu 
ofertowym, Zamawiający przyjmie, że Oferent deklaruje minimalny okres gwarancji jakości i 
rękojmi w wymiarze 24 miesięcy i przyzna takiej ofercie 1 punkt. 

kryterium “gwarancja jakości i rękojmia” rozpatrywane będzie na podstawie następującego 
wzoru: 

           Gb 

G = ----------------- x 10, gdzie: 

           Gn 

G - ilość punktów za kryterium „gwarancja jakości i rękojmia”, 

Gn – najwyższa ilość punktów za długość okresu gwarancji jakości i rękojmi spośród ofert  

        nieodrzuconych, 

Gb – ilość punktów za długość okresu gwarancji jakości i rękojmi badanej oferty, 

10  - waga kryterium. 

Łączną liczbę punktów w wymienionych kryteriach, Zamawiający obliczy wg 
następującego wzoru: 

P = C + G, 

gdzie: 

P – łączna ilość przyznanych punktów, 

C – punkty przyznane za kryterium cena, 

G – punkty przyznane za kryterium gwarancja jakości i rękojmi. 

Podstawą wyboru oferty będzie suma punktów za kryterium “cena” i za kryterium “gwarancja 
jakości i rękojmia”. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną 
liczbę punktów spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty.  

Informacja o wyniku postępowania zostanie niezwłocznie wysłana do każdego z Oferentów oraz  
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego  www.zwdsztuder.com.pl , 
www.epiwijewo.pl  i na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 
wnioskodawców/beneficjentów PROW 2014-2020 – www.portalogloszen.arimr.gov.pl 
 

11. KONTAKT OFERENTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM 

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz kwestii formalnych związanych ze 
złożeniem oferty, należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: 
zwdsztuder@gmail.com 



 
 

Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego: Tomasz Sztuder,  tel. +48 602 272 517 

 

12. UMOWA O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: 
 
12.1.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę. 
12.2.Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, według wzoru stanowiącego   
        załącznik  nr 3 do Zapytania Ofertowego. Treść umowy przygotuje Zamawiający z  
        uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Zapytania Ofertowego oraz  
        danych zawartych w ofercie. 

 12.3.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  
            piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany,. 
 12.4.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w  
            zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia, określając jednocześnie warunki  
            ich wprowadzenia: 
 
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 
b) przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia 

(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. Zasady rozliczania tych 
robót będą następujące:  
- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w formularzu 
cenowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu 
przygotowanego przez wykonawcę. 

c) konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, wskazanego we 
wzorze umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji robót ze względu na 
okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy; 

d) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie, 
spowodowanych działaniem osób trzecich; 

e) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego; 
f) wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością 

zmiany technologii wykonania robót; 
g) termin zakończenia przedmiotu umowy określony w paragrafie nr 4 ust. 4 Umowy 

ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 
-   przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

- niezawinionego przez Wykonawcę wstrzymania robót przez uprawnione organy, 
- z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, 
k) w określonych przypadkach wystąpienia opóźnień strony umowy ustalą nowe terminy 

realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie 
okresowi przerwy lub postoju. 

 
 
  13. ZASADA ZASTOSOWANIA KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  



 
 

 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wylęgu Drobiu Tomasz i 
Agnieszka Sztuder spółka cywilna, 66-615 Dąbie; Pław ul. Parkowa 4A,  tel. mobil. 
+48 602 272 517, e-mail: zwdsztuder@gmail.com 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
        
14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 
      Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów 
związanych z przygotowaniem oferty przez Oferentów 
 
Załączniki: 
 
1. formularz oferty , 
2. formularz oświadczenia, 
3. projekt umowy, 
4. formularz cenowy 
 
                                                                                           Tomasz Sztuder 
 


