Psary, 02.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr

1DOT/2017

1. Nazwa Beneficjenta: Plastimex sp. zo.o.,
2. Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie mieszalnika gorącego i
chłodzącego tzw. zimnego do przygotowania dry-blendów PVC do produkcji rur
Kod CPV 42994000-0 Opis: Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych
3. Opis przedmiotu zamówienia i minimalne parametry techniczne (spełnienie wszystkich przez
urządzenie jest wymagane):
Mieszalnik gorący – wielkość szarży powyżej 200 kg
Wydajność mieszalnika gorącego - powyżej 2000 kg/h
Mieszalnik chłodzący (tzw. zimny) maksymalna wielkość szarży - powyżej 650 kg
Możliwość dozowania PVC bezpośrednio do mieszalnika zimnego,
Jednostka zasilająco - kontrolna,
Tłumik drgań szt.4,
Jednostka osuszania podciśnieniowego,
Filtry mieszalnika szt.2,

Dopuszcza się jedynie składanie ofert na fabrycznie nowe urządzenia i ich elementy (tzn.
dotychczas nieużywane).
Jeżeli w powyższym opisie przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały,
Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w
zakresie parametrów, funkcjonalności i jakości.
Warunek udziału w postępowaniu: podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie
produkcji lub sprzedaży maszyn. Spełnienie wymagań w tym zakresie wynika z przedłożonej
dokumentacji oraz ogólnodostępnych informacji o firmie.
4. Kryteria oceny ofert :
Cena 85%
Gwarancja- 10%
Serwis - 5%
5. Sposób przyznawania punktacji : max 100 pkt.
Cena - Cena najniższa/cena badana *85%

-

max 85 pkt.

Jeśli oferent przedstawi cenę wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy
podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez Narodowy
Bank Polski z dnia opublikowania niniejszego zapytania ofertowego.
Gwarancja podana w pełnych miesiącach max 10 pkt.
12 miesięcy (minimum) – 0 pkt
Od 12 miesiące do 23 miesięcy – 0 pkt
Od 24 miesięcy do 35 miesięcy – 5 pkt.
36 miesięcy (maksimum) – 10 pkt
Serwis (czas reakcji na usunięcie awarii) max 5 pkt.
Najkrótszy czas reakcji / czas reakcji oferty badanej * 5%
Czas reakcji - rozumiany jako okres od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu
podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych - należy wyrazić w godzinach.
Maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 24h. Minimalny oczekiwany czas reakcji serwisu
wynosi 12 godzin.
6. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość
punktów przyznaną danej ofercie. Kryterium udzielania zamówienia: Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
7. Termin realizacji zamówienia: do 31.12. 2017

8.

9.

Składanie ofert: oferty należy złożyć wraz z załącznikiem nr 1 (stanowiącym część oferty) do
dnia 06.03.2017
Oferta wraz z załącznikiem powinna być przesłana/doręczona na adres korespondencyjny:
Plastimex sp. zo.o. ul. Powstańców 37, 42-287 Psary ,
lub na adres e-mail: gosadnik@plastimex.p
Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na ww. adres korespondencyjny lub jej
otrzymania na powyżej wskazany adres e-mail. Zaznacza się, że oferty, które zostaną
doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę
Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela Grzegorz Osadnik –
Tel . +48 660 791 995,

10. Wykluczenia:
Zamówienie nie może być udzielone
podmiotom powiązanym z Beneficjentem osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi 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:
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.

e) pozostawieniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
11. ,Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności
w następującym zakresie i w następujących przypadkach:
- Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z
postanowień umowy o dofinansowanie Zamawiającego ze Śląskim Centrum
Przedsiębiorczości, w tym jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po
udzieleniu zamówienia;
- W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje
skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
- Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych
Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
- Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
- Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
- Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego
lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
- Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
- Zmiany sposobu realizacji dostawy, w tym terminu dostawy oraz pozostałych zobowiązań
Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie
tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie
można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie,
ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk,
zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny,
nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne
mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub
przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych
zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym
wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie
uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od
momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach. Przedłużenie terminu
wykonania umowy może nastąpić o czas trwania przeszkody, jaką jest w tym przypadku siła
wyższa. Zmiana sposobu wykonania pozostałych obowiązków umownych np. miejsce i odbiór
przedmiotu zamówienia, może nastąpić tylko wówczas, jeżeli okaże się, że na skutek działania
siły wyższej ich wykonanie w pierwotny sposób nie jest możliwe lub jest znacznie utrudnione.
Nowy sposób wykonania obowiązków powinien być możliwie jak najbardziej zbliżony do
pierwotnego;
-Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek
ze Stron umowy;
-Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zgodności z
postanowieniami zapytania ofertowego;
-Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
-Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego
12. Nie przewiduje się składania ofert częściowych,

13. Zamawiający nie przewiduje innych zamówień według Roz.6.5 pkt.8 lit.h „Wytyczne w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020”
………………………………..

Załącznik nr 1
……………………………………..…….
Dane adresowe Wykonawcy
Dotyczy zapytania ofertowego nr 1 DOT./2017 Dostawa mieszalnika gorącego i zimnego do przygotowania dryblendów PVC do produkcji rur

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany (a)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że nie jestem/Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązao 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 małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

e.

pozostawieniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzid
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

……………………….. dnia……………….
…………………………………………
Podpis Wykonawcy

