04 października 2016, Wierzbica
Zapytanie ofertowe nr 3/2016
na zakup przez
PFTechnology Sp. z o. o.
z siedzibą w Wierzbicy (dalej: Zleceniodawca)
elementów do adaptacji i rozbudowy istniejącego stanowiska badawczego
zgodnie z przedmiotem oferty zawartym w opisie przedmiotu zamówienia
w ramach realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-1276/15-00 pod nazwą
„Opracowanie energooszczędnego wkładu filtracyjnego do produkcji wysoko efektywnych,
automatycznych filtrów samoczyszczących i wdrożenie innowacyjnego systemu oczyszczającego
sito z usuwaniem nagromadzonych zanieczyszczeń poza urządzenie przy zachowaniu minimalnych
strat filtrowanego płynu” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania
1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
I.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem elementów do adaptacji i
rozbudowy istniejącego stanowiska badawczego wg załączonej specyfikacji technicznej (załącznik
01-08):
Kod usługi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
42000000-6 Maszyny przemysłowe
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Specyfikacja techniczna - Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia przedstawiony
został w załącznikach:
01. Zestaw pompowy
02. Wykaz armatury rurociągu
03. Wyposażenie pomiarowe
04. Wsporniki i ramy podzespołów wchodzących w skład stanowiska
05. Układ sterowania i prace elektryczne
06. Wyposażenie zbiornika 1000l
07. Wyposażenie laboratoryjne
08. Wykaz prac adaptacyjnych – Zamawiający we współpracy z Wykonawcami
Schemat adaptacji stanowiska – z uwagi na tajemnicę handlową spółki do wglądu w siedzibie firmy,
wyłącznie po podpisaniu klauzuli o poufności.
Oferta winna być poprzedzona wizją lokalną (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty).
Zamawiający informuje jednocześnie, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań/parametrów
równorzędnych do wskazanych w specyfikacji. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

II.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z
wymaganiami i w terminie od ustalonej daty rozpoczęcia realizacji.
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej ekonomiczne i techniczne
wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu
o informacje zawarte w ofercie oraz załącznikach do oferty.
III.

Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu ofertowym (0/1).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu
o informacje zawarte w ofercie oraz załącznikach do oferty. Kryteria zerojedynkowe (0/1). Nie
spełnienie przez oferenta któregoś z poniższych kryteriów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
1. W celu udowodnienia spełniania warunku II.1 Wykonawca do oferty dołączyć powinien kopię
posiadanych uprawnień – jeśli dotyczy
2. W celu udowodnienia spełniania warunku II.2 Wykonawca do oferty dołączyć powinien
oświadczenie o posiadanym zapleczu technicznym i osobowym oraz portfolio firmy lub
referencje.
3. W celu udowodnienia spełniania warunku II.3 Wykonawca do oferty dołączyć powinien
oświadczenie, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej i finansowej i jest zdolny do
technicznego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych
w ofercie, a Wykonawca ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie
Zamawiającego.
Nie przedstawienie wskazanych dokumentów, może być podstawą do odrzucenia oferty.
IV.

Kryteria oceny ofert:

Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w
punkcie "warunki udziału w postępowaniu" i "Specyfikacja techniczna". Kupujący posiada prawo do
odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem.
1. Najniższa cena.
2. Gwarancja.
3. Kompleksowość oferty.

V.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania 100 pkt.
1+2+3 = max. 100 pkt
1. Najniższa cena (waga 70 pkt).
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin /C0) x 70,
gdzie
Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert
CO cena obliczona badanej oferty
2. Gwarancja (waga 5 pkt)
Najwyżej punktowana będzie oferta z najdłuższym okresem gwarancji na dostarczone urządzenie
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
G= (Goferty /Gmax) x 5,
gdzie
Gmax – najdłuższy okres gwarancji
Goferty - liczba miesięcy gwarancji danej oferty
3. Kompleksowość oferty (waga 25 pkt)
Spełnienie warunku 25 punktów – wykonawca podejmie się wykonania wszystkich prac
wymienionych w punktach 01-08 Specyfikacji technicznej, brak spełnienia 0 punktów.
UWAGA! Dopuszcza się składanie ofert częściowych (tj. na wybrane przez oferenta pozycje
zapytania)
Wycenić należy osobno każdą z pozycji wymienionych w punktach 01-07 Specyfikacji technicznej.
Jednakże pierwszeństwo będzie miała oferta na dostawę kompleksową.
W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów decydującym kryterium będzie w kolejności:
- wykonawca posiadający największe doświadczenie poparte referencjami
- wybór oferty najbardziej korzystnej w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat.
VI. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli:
 Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną w założonym budżecie
projektu na finansowanie zamówienia.
VII. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany
jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy zamówienia, 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.
VIII. Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian z wykonawcą, który zostanie wybrany
w wyniku przeprowadzonego postępowania, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności
niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację
Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, polegających w
szczególności na konieczności modyfikacji zakresu wykonywanych zadań czy konieczności zmiany
terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy lub podyktowanych
wystąpieniem obiektywnych powodów dobrej praktyki wykonawstwa oraz spełnienia wytycznych
związanych z charakterem przeprowadzonych prac. Zmiany ustanawiane będą w formie aneksu do
umowy zawartej z Wykonawcą.
Z uwagi na badawczy charakter prac dopuszcza się zamówienie uzupełniające w wysokości nie
przekraczającej 50 % wartości zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej
w sytuacji, gdy oferta ta odbiegać będzie od założeń budżetowych Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wykonawcą, którego oferta odbiega od założeń
budżetowych Zamawiającego.
IX . Harmonogram realizacji zamówienia
Przewidywany jest etapowy odbiór realizacji zamówienia wraz z płatnościami częściowymi.
X. Pozostałe informacje
Oferta (wzór z którego może skorzystać oferent stanowi załącznik nr 1)powinna zawierać:
 opis oferowanego w ramach oferty zakupu z podaniem terminu realizacji oraz warunków
cenowych, (cena netto i brutto, z podaniem ceny całościowej oraz cen cząstkowych na
poszczególne pozycje dostawy)
 termin realizacji zamówienia

……………………………….
(data i miejscowość)

Załącznik nr 1
OFERTA NR …………… do ZAPYTANIA NR 3/2016 (wzór dla oferenta)

_________________________
(pieczęć firmowa oferenta)
Dane dotyczące Oferenta (informacje nie muszą być podawane jeżeli znajdują się na pieczęci
firmowej):
Nazwa :

……………………………………………………………………………….

Adres / Siedziba:

……………………………………………………………………………….

Nr telefonu oraz e-mail:

……………………………………………………………………………….

nr NIP:

……………………………………………………………………………….

nr REGON:

……………………………………………………………………………….

nr KRS / EDG:

……………………………………………………………………………….

Opis oferty z uwzględnieniem sposobu realizacji wykazanej w specyfikacji:
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
Cena netto / cena brutto za całość :
moduł

01

02

……………………………………………………………………………….
03

04

05

06

07

08

Cena
netto

0 zł

cena
brutto

0 zł

Termin ważności oferty:

30.12.2016

Termin realizacji: ………………………………………………………………………..
Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail):
……………………………………………………………..
………………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty
Załączniki: Informacje i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE o braku powiązań do zapytania ofertowego nr 3/2016

_________________________
(pieczęć firmowa oferenta,
nie dotyczy os. fizycznych)

Dane dotyczące Oferenta (informacje nie muszą być podawane jeżeli znajdują się na pieczęci
firmowej):
Imię nazwisko / Nazwa :
Adres / Siedziba:
Nr telefonu / faks:
nr NIP:
nr REGON (jeśli dotyczy):
Oświadczam, iż …………………………………………………………………………………………………
nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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 I0% 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.

……………………………………..
podpis

