Łódź, dn. 05.01.2018 r.
Dane Zamawiającego:
Krzysztof Barczyński ESTRAPLAST
ul. Bolesława Limanowskiego 87
91-329 Łódź
NIP: 725-102-76-49
REGON: 100091784

ZAPYTANIE OFERTOWE
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprężarka śrubowa (1 szt., urządzenie nowe).
Przedmiot zamówienia musi spełniać przynajmniej poniższe wymagania – parametry minimalne:
 moc silnika: min. 18 kW,
 wydajność: min. 2200 l/min (w zależności od zadanego ciśnienia roboczego),
 ciśnienie robocze: min. 7 bar,
 względem maszyny oczekuje się dostawy, instalacji i uruchomienia w miejscu realizacji projektu.
Kod CPV: 42123000-7 Sprężarki
Miejsce realizacji zamówienia: ul. Bolesława Limanowskiego 87, 91-329 Łódź
Ostateczny termin realizacji zamówienia: 30.01.2018 r.
Warunki udziału w postępowaniu:


Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności / wiedza i doświadczenie:
Zamawiający wymaga posiadania przez Dostawcę:
 zdolności technicznych, niezbędnego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych do wykonania zamówienia,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Dodatkowe warunki:
1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów
oferty.
2. W okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym i
Dostawcą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyn.



Kryteria oceny ofert:




Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 pkt.
Brak informacji w danym kryterium punktowym oznaczać będzie przyznanie 0 punktów w tymże kryterium.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą łączną liczbę
punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
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Kryterium
oceny oferty

Punktacja
i waga

Punktacja:
od 0 do 80 pkt
Cena netto
Waga:
80%

Punktacja:
od 0 do 20 pkt
Gwarancja
Waga:
20%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w tym
kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z
najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych
poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez
80.
K cena = (C min / C bof) x 80
C min – cena w ofercie z najniższą ceną,
C bof – ceny badanej oferty
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie
przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium: 80.
Oferent podający najdłuższy okres gwarancji (w latach) uzyska największą liczbę
punktów w tym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku liczby lat
gwarancji w badanej ofercie do liczby lat gwarancji w ofercie z najdłuższym
okresem gwarancji. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi
w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 20.
K gwarancja = (G bof / G max) x 20
G bof – liczba lat gwarancji w badanej ofercie
G max – liczba lat gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium: 20

Termin, miejsce i opis składania ofert:
 Ostateczny termin składania ofert: 12.01.2018 r.
 Oferty należy składać w formie pisemnej (w zaklejonej kopercie z adnotacją „Oferta na nabycie sprężarki śrubowej”)
osobiście bądź listownie do siedziby firmy mieszczącej się pod następującym adresem: Krzysztof Barczyński
ESTRAPLAST, ul. Bolesława Limanowskiego 87, 91-329 Łódź
 Oferta powinna zawierać:
 nazwę Oferenta oraz jego dane teleadresowe (adres, dane kontaktowe, itp.);
 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w nawiązaniu do specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertowym;
 termin realizacji zamówienia;
 cenę netto oraz brutto;
 okres gwarancji;
 termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert);
 odniesienie do wymaganych warunków udziału w postępowaniu;
 oferta musi zostać opatrzona pieczęcią firmową Oferenta i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentacji Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z dokumentu rejestrowego lub
udzielonego pełnomocnictwa.
 Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Krzysztof Barczyński, tel. 502 656915
 Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będą rozpatrywane.
 W przypadku składania ofert na inne równoległe zamówienia udzielane w trybie postępowania ofertowego, prosimy o
składanie oddzielnych ofert do każdego z zamówień.
 Składanie ofert wariantowych względem przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalne.
 Należy składać oferty na całość przedmiotu zamówienia – składanie ofert częściowych względem przedmiotu
zamówienia jest niedopuszczalne.
 Pozyskiwanie informacji dotyczących zamówienia (z wyłączeniem informacji wrażliwych, które mogą mieć wpływ na
ocenę ofert/wybór najkorzystniejszej oferty) jest możliwe w dni robocze w godzinach pracy obowiązujących u
Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
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W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego
złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż
3 dni robocze od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień lub nie
uzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie, lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień
lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.

Informacje na temat zakresu wykluczenia:
 W celu uniknięcia konfliktu interesów:
 w przypadku Zamawiającego, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo;
 osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru dostawcy, w tym biorące
udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z dostawcami, którzy złożyli
oferty; powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
 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 przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w
szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 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.
Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:




Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów:
 uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez
Zamawiającego lub Dostawcę,
 okoliczności siły wyższej,
 zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których wykonania Zamawiający zostanie
zobowiązany,
 ustawowej zmiany stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących
przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stalą.
Dostawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem
przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.

Informacje dodatkowe:



Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie procedury upublicznienia zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych opakowań dzięki nabyciu
nowoczesnej infrastruktury produkcyjnej i wdrożeniu nowej technologii” realizowanego przez Zamawiającego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II:
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie: II.3.1:
Innowacje w MŚP
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