Wierzchowice, dnia 28.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017
Zakup jest planowany w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji obciążników siodłowych i pierścieniowych jako czynnik
uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej firmy Mikołajczyk Zbigniew Piotr”
nr RPDS.01.05.01-02-0112/16-00

I.

ZAMAWIAJĄCY

Mikołajczyk Zbigniew Piotr
Ul. Kościelna 27
56-320 Wierzchowice
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.
III. KOD CPV
Kod CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP. Przedmiot zamówienia
1

Urządzenie do transportowania betonu –
urządzenie używane

Urządzenie do transportowania betonu o
następujących parametrach technicznych:
a) DMC: 34000-36000 kg
b) średnica rurociągu: 90-110 mm
c) maksymalna wysokość podawania: 24000245000 mm
d) maksymalna odległość podawania 20200 m
e) pojemność nominalna mieszadła betonu: 68m3
f) geometryczna pojemność bębna mieszadła
betonu: 12500-13000 l
g) maksymalna teoretyczna wydajność zespołu
pompującego 60-62m3/h.
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V.

OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:
•
•
•
•
•
•
•

Dane identyfikujące oferenta
Datę przygotowania i termin ważności oferty,
Zakres i opis przedmiotu zamówienia w ramach oferty,
Cenę całkowitą netto i brutto
Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Oferta
może zostać przygotowana na załączniku (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania lub na
własnym szablonie z uwzględnieniem wszystkich wymaganych danych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert: 28.08.2017 r.
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres mailowy: firma.mikolajczyk@gmail.com lub
• poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Mikołajczyk Zbigniew Piotr
Ul. Kościelna 27
56-320 Wierzchowice
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bazakonkurencyjności.gov.pl
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 15.09.2017 r.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

•
•

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów;
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•
•

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
posiadania stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane
osobowo i 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 przeprowadzaniem
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, 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.

IX. OCENA OFERT I WYBÓR WYKONAWCY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. cena netto – 70 pkt. (70 %)
2. termin realizacji – 30 pkt. (30 %)
1. Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Pi = [Cmin/Ci] x 70 pkt,
Gdzie:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
Cmin– cena oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci - cena oferty badanej
2. Liczba punktów w kryterium „termin realizacji” będzie przyznawana według poniższego
schematu:
Pr= [Cnr/Cr] x [30]
gdzie:
Pr – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowany czas realizacji
Cnr – najkrótszy zaoferowany w postępowaniu termin realizacji
Cr – termin realizacji w ofercie analizowanej
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X.

DODATKOWE INFORMACJE I WYBÓR WYKONAWCY

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Zbigniew Mikołajczyk nr
tel.: 605207102, e-mail: firma.mikolajczyk@gmail.com
Wybór wykonawcy nastąpi do dnia 03.09.2017 roku.

XI. ZMIANY W UMOWIE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy lub złożonego zamówienia zawartej z
podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

XII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE
1. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej
procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50%
wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą. Przedmiot zamówienia
uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury
wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym w
wysokości nieprzekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnego do jego
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do
przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego
od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.
XIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
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