
PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 06.05.2021 

 

Pytanie :  

W nawiązaniu do zapytania ofertowego, planowaliśmy przystąpić do procesu składania ofert. Mamy 

doświadczenie w produkcji karmy dla zwierząt, pasz oraz innych granulatów. Proszę o informacje czy 

celem przystąpienia do ofertowania należy podpisać klauzulę poufności by otrzymać dodatkową 

dokumentację czy ją mamy stworzyć na etapie ofertowania – czy wizja lokalna jest wskazana. Będę 

wdzięczna za informacje. 

 

Odpowiedź :  

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego : „Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa szczegółowe 

informacje o procesie produkcyjnym oraz o zanęcie mającej być wytwarzanym przez zakupywaną linię 

produkcyjną zostaną ujawnione oferentom po podpisaniu klauzuli poufności(załącznik do niniejszego 

zapytania ofertowego). Jeśli Oferent uważa, że jest w stanie przedstawić ofertę linii technologicznej 

bez konieczności wglądu informacji poufnych w zakresie procesu produkcyjnego i produktu może 

składać ofertę dostawy bez wglądu do tej informacji i konieczności podpisywania klauzuli 

poufności.” – PUNKT 1 ZAPYTANIA OFERTOWEGO.  

Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z PUNKTEM 13 PODPUNKTEM F) ZAPYTANIA OFERTOWEGO : 

„PŁATNOŚCI – płatność końcowa w wysokości końcowych 20% wartości zamówienia zostanie 

wypłacona po: 

 Uzyskaniu założonej wydajności produkcyjnej –120 kg/godzinę. Za uzyskanie wydajności 

produkcyjnej uznane zostanie wytworzenie 960kg produktu gotowego w ciągu 8 godzin pracy 

maszyny 

 Powtarzalnym wytwarzaniu produktu końcowego zgodnie z jego specyfikacją tj.  

 Forma zanęty –granulat/pellet 

 Technologia wytwarzania zanęty –ekstruzja 

 Średnica zanęty –30 mm 

 Tolerancja kulistości +/-3% 

 Tolerancja kształtu kuli +/-10% z możliwością regulacji wielkości stempla, 

 Średnica nominalnaՓ30 mm z maksymalnym przewężeniem otworu Փ1,5 mm 

 Otwór w zanęcie w kształcie kuli zorientowany symetrycznie przechodzący przez całą średnicę 

kulki, 

Płatność odbędzie po dokonaniu protokołu odbioru, który to protokół odbioru poprzedzony będzie 

pracą rozruchową linii trwającą nieprzerwanie co najmniej 8 godzin, w którym to czasie zostaną 

uzyskane założone parametry w zakresie jakości produktu i wydajności linii” 

 

Wizja lokalna odbędzie się po wyłonieniu dostawcy przedmiotu zamówienia. Wymiary hali, na której 

stała będzie kupowana linia produkcyjna :  

- wysokość 5 metrów, 

- szerokość 15 metrów, 

- długość 23 metry.  

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących miejsca, w którym będzie stała linia proszę je 

kierować w sposób zgodny z treścią Zapytania ofertowego punkt 15.  


