
 

   

 

 

 
 

   

Podlaska Wytwórnia Wódek „POLMOS” S.A. 
ul. Frascati 12 
00-483 Warszawa 
tel. +48 (25) 632 74 21, fax. +48 (25) 632 79 02 
e-mail: contact@chopinvodka.com 
NIP: 821 000 76 56 
REGON: 012062256 

Siedlce, dnia 01.08.2017r. 

 

 

Zapytanie Ofertowe nr 1/1.1.1/2017 

 

W związku z realizacją projektu: „Prace badawczo rozwojowe nad innowacyjną metodą produkcji nowej kategorii 

alkoholu z ziemniaków spożywczych z częściowym wykorzystaniem technologii stosowanej przy produkcji whisky 

i cognac” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe  

i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Podlaska Wytwórnia Wódek 

„POLMOS” S.A. zaprasza do składania ofert na zakup minibulw ziemniaków jadalnych. 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup poniższych odmian minibulw ziemniaków jadalnych w ilości nie mniejszej 

niż 60 kg każdej odmiany: 

ABA ELIDA KORAL POMORSKIE 

ALKA ELIPSA KROKUS ROTE EMMA 

AZALIA EPOKA LIPIŃSKI WCZESNY RUTA 

BEM FAUNA LOTOS SALAD BLUE 

BERYL FIONIA MARS SASANKA 

BETA II FREZJA MARSZAŁEK SPUTNIK 

BLAUE ANNELISE GIEWONT MAZUR SZEŚCIOTYGODNIOWE 

BLAUE DE LA MANCHE HERBIE 26 MILA ŚWIT 

BLAUE ST.GALLER INA NARCYZ ŚWITEŹ 

BLIZA IRYS – BOZ ORZEŁ TURYSTA 

BLUE CONGO JAŚMIN OSA UNIKAT 

BORA VALLEY JOWISZ PERKOZ VALFI 

CYNIA KALINA PIERWIOSNEK VITELOTTE NOIRE 

DALIA KASZUBSKI 
PILOT 

WARSZAWA 

DALILA KONIGSBLAU POLA WENUS 

DUET KONIGSPURPUR POLONIA ZORZA 

 

Kod CPV: 03212000-0 Ziemniaki 
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II. Termin realizacji zamówienia  

Czas realizacji zamówienia: do 31.08.2017r. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny tych warunków 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
w szczególny sposób. 
 
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien przedłożyć 
uzupełniony i podpisany Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. 
 
W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane 
osobowo lub kapitałowo z Podlaską Wytwórnią Wódek „POLMOS” S.A. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania 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 Wykonawcą, polegające  
w szczególności na: 
● uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
● posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
● pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika, 
● 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. 

 
Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych 
powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 
 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu 
według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. 
 
W przypadku złożenia oferty przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym zostanie on 
wykluczony z udziału w postępowaniu. 
 
 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
Ofertę można składać wyłącznie na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
 
Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.  
 
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 
 
Zaproponowana wartość oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
Zamawiający może w toku oceny i badania ofert żądać od Wykonawców uczestniczących w postępowaniu 
ofertowym uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień. 
 



 

   

 

 

 
 

V. Miejsce i termin składania ofert 
 
Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą na adres: 
Podlaska Wytwórnia Wódek „POLMOS” S.A. 
ul. Kolejowa 10 
08-110 Siedlce 
  
lub drogą elektroniczną w formie skanu podpisanej oferty na adres:  

contact@chopinvodka.com 

Termin dostarczenia ofert: 
Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 02.08.2017r. i kończy z dniem 08.08.2017r. o godzinie 16:00.  
Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
 
 

VI. Kryteria oceny ofert 
 

L.p.  Kryterium 
Maksymalna 

liczba punktów 

1. Średnia cena netto za 1 kg ziemniaków  80 

2.  Termin realizacji  20 

 Razem 100 

 
W kryterium „Średnia cena netto za 1 kg ziemniaków” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca 
najniższą wartość oferty netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

                                  średnia cena netto najtańszej oferty (w zł) 
Liczba punktów oferty  =   --------------------------------------------------------------       x 80 pkt 

          średnia cena netto badanej oferty (w zł) 
 
W kryterium „Termin realizacji” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin 
realizacji, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

                                     najkrótszy termin realizacji (dni) 
Liczba punktów oferty  =   -------------------------------------------------------       x 20 pkt 

       termin realizacji badanej oferty (dni) 
 
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków złożonej przez Wykonawcę oferty. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym  
w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów. 
 
Wybór oferty nastąpi 09.08.2017r. w oparciu o złożone oferty. 
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Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz zamieści stosowną 
informację na stronie internetowej. 
 
 

VII. Pozostałe informacje 
 
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. 
 
W przypadku uzyskania kilku ofert o takiej samej liczbie punktów czynnikiem decydującym będzie wartość oferty. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane dnia 01.08.2017r. na stronie internetowej  
Podlaskiej Wytwórni Wódek „Polmos” S.A.: http://chopinvodka.pl/. 
 
Osoba do kontaktu: 
Waldemar Durakiewicz – Dyrektor Inwestycji i Rozwoju 
tel. +48 600 064 304 
wdurakiewicz@chopinvodka.com 
 
 
Załączniki: 
Załącznik 1: Formularz Oferty 
Załącznik 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 
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                                                                                   Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/1.1.1/2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

/pieczęć firmowa/  
 Podlaska Wytwórnia Wódek „POLMOS” S.A. 

ul. Frascati 12 
00-483 Warszawa 
NIP: 821 000 76 56 
REGON: 012062256    

 

 

FORMULARZ OFERTY 

Nawiązując do ogłoszonego 01.08.2017r. zapytania ofertowego nr 1/1.1.1/2017 w ramach realizowanego 

projektu projektu: „Prace badawczo rozwojowe nad innowacyjną metodą produkcji nowej kategorii alkoholu  

z ziemniaków spożywczych z częściowym wykorzystaniem technologii stosowanej przy produkcji whisky i cognac” 

w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, składamy ofertę na dostawę 

minibulw ziemniaków jadalnych: 

L.p. Nazwa (odmiana ziemniaków) Ilość (kg) 

1. ABA 
 

2. ALKA  

3. AZALIA 
 

4. BEM  

5. BERYL 
 

6. BETA II  

7. BLAUE ANNELISE 
 

8. BLAUE DE LA MANCHE  

9. BLAUE ST.GALLER 
 

10. BLIZA  

11. BLUE CONGO 
 

12. BORA VALLEY  

13. CYNIA 
 



 

   

 

 

 
 

14. DALIA  

15. DALILA  

16. DUET  

17. ELIDA  

18. ELIPSA  

19. EPOKA  

20. FAUNA  

21. FIONIA  

22. FREZJA  

23. GIEWONT  

24. HERBIE 26  

25. INA  

26. IRYS – BOZ  

27. JAŚMIN  

28. JOWISZ  

29. KALINA  

30. KASZUBSKI  

31. KONIGSBLAU  

32. KONIGSPURPUR  

33. KORAL  

34. KROKUS  

35. LIPIŃSKI WCZESNY  

36. LOTOS  

37. MARS  

38. MARSZAŁEK  

39. MAZUR  

40. MILA  

41. NARCYZ  

42. ORZEŁ  

43. OSA  

44. PERKOZ  

45. PIERWIOSNEK  

46. PILOT  

47. POLA  

48. POLONIA  

49. POMORSKIE  

50. ROTE EMMA  

51. RUTA  



 

   

 

 

 
 

52. SALAD BLUE  

53. SASANKA  

54. SPUTNIK  

55. SZEŚCIOTYGODNIOWE  

56. ŚWIT  

57. ŚWITEŹ  

58. TURYSTA  

59. UNIKAT  

60. VALFI  

61. VITELOTTE NOIRE  

62. WARSZAWA  

63. WENUS  

64. ZORZA  

Razem ilość (kg)  

Razem wartość oferty netto (zł):  

VAT:  

Razem wartość oferty brutto (zł):  

Średnia cena netto za 1 kg ziemniaków (zł):  

 

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego wyniesie ………………… dni od momentu podjęcia decyzji  

o wyborze Wykonawcy. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i przyjmuję do stosowania określone w nim 
wymagania i zasady postępowania, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do 
przygotowania oferty. 
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
 
Data ważności oferty: …………………………….. 
 
OSOBA DO KONTAKTU: 

Imię i nazwisko ………………………………………………………… 

Nr telefonu ………………………………………………………………. 

E-mail ………………………………………………………………………. 

 

………………………………., dnia ………………………….…………...    ………………………………………………………….…. 
Podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta 

                                                       



 

   

 

 

 
 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/1.1.1/2017 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany(a) ………..…………………………………………………………........................................... oświadczam, że 

…………………………………………...………………………………………………………………………………………..…………. (nazwa oferenta) 

nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 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 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.  

 

 

 

 
………………………………., dnia ………………………….……….             …..………………………………………………………………. 

Podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta 

 
 

 

 


