Załącznik nr 3 do SIWZ

Dotyczy:
Postępowania przetargowego (nr sprawy DYR.Zam.Publ.-3/2019) na dostawę paszy dla ryb, dla Zakładu
Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskim)-Instytutu Rybactwa Śródlądowego im.
Stanisława Sakowicza Olsztynie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. pasza tuczowa
1

2

3

4

lp

Pasza tuczowa

jedn.

ilość

1

Rozmiar 2,0-3,0 mm (pasza dla siei, lipienia, jesiotra) skład białko-4248%, tłuszcz-12-16%

tony

2

2

Rozmiar 2,5-3,5 mm (pasza dla narybku ryb łososiowatych) skład białko42-48%, tłuszcz-24-30%

tony

2

3

Rozmiar 3,5-4,5 mm (pasza dla narybku ryb łososiowatych) skład białko42-48%, tłuszcz-24-30%

tony

4

tony

1

tony

5

tony

1

4
5
6
1)
2)
3)
4)

Rozmiar 5,5-6,5mm (pasza dla jesiotra) skład białko-42-48%, tłuszcz-1218%
Roz. 5,5-6,5mm (pasza dla ryby handlowej) skład biał.-40-48%, tł.-2832%, pigment 40-80 ppm
Roz. 7,0-9,5mm (pasza dla tarlaków) skład biał.-44-55%, tł.-14-24%,
pigment 25-50 ppm

Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż do dnia 13-09-2019 r.
Miejsce wykonania zamówienia – dostawy: Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa
(woj. pomorskie)
ceny jednostkowe brutto określone w rubryce 5 muszą zawierać koszt dowozu paszy (wraz z ich
załadunkiem i rozładunkiem) do siedziby Zamawiającego, o której mowa w pkt 2
wyliczenie podatku VAT leży po stronie wykonawcy.

2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny
ofert:
a) Cena – 90 %;
b) Termin dostawy – 10 %;
Ad. 1) Cena:
C = (CN /CB ) x 100 pkt x 90 %,
gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”;
CN – najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert;
CB –cena ofertowa badanej oferty.
Ad. 2) Termin dostawy:
Punkty za kryterium „Termin dostawy” przyznawane będą za skrócenie terminu realizacji przed
13.09.2019r. w sposób następujący:
Za zaoferowanie terminu realizacji „TB i TN ”:
do 04 wrzesień – 10 pkt
do 06 wrzesień – 6 pkt
do 10 wrzesień – 4 pkt
do 13 wrzesień – 2 pkt

T = (TB /TN ) x 100 X 10%
gdzie:
T – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „termin dostawy”;
TN – najwyższa ilość małych pkt spośród badanych ofert;
TB –ilość małych pkt badanej oferty.
 Termin realizacji przed 04.09.2019r. nie będzie dodatkowo punktowany. Za zaoferowanie krótszego
czasu realizacji, do oceny kryterium zostanie przyjęty minimalny czas realizacji (04.09.2019r.)
 Ostatnim dniem umożliwiającym dostawę pasz jest 13.09.2019r.
 Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin wykonania zamówienia dłuższy niż do dnia 13.09.2019r.
zostanie odrzucona, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ.
2.

Ocenę każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
P=C+T
(P - liczba wszystkich zdobytych punktów przez wykonawcę)

3.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu
o powyższe kryteria) i odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ zostanie uznana
za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

5.

Punkty zostaną wyliczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
UWAGA
1. Za realizację dostawy przysługuje całkowite wynagrodzenie płatne w trzech transzach.
2. Rozliczenie nastąpi po całkowicie zrealizowanej dostawie oraz protokolarnym bezusterkowym
odbiorze przedmiotu zamówienia w kwotowo równych trzech transzach płatnych w trzech miesiącach,
to jest:
I transza płatna maksymalnie do 30 września 2019 r.
II transza płatna maksymalnie do 31 października 2019 r.
III transza płatna do 30 listopada 2019 r.

