Warszawa, dnia 02.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 2 /3.3/2016

Zamówienie odbywa się w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
W związku z realizacją projektu „Udoskonalenie systemów ogrodzeniowych i słupków do bram
i furtek poprzez wyposażenie ich w innowacyjny łącznik wciskany oraz wykorzystanie w procesie
technologicznym lasera i hydraulicznej automatycznej piły” w ramach Działania 3.3 Innowacje w
MŚP. Typ projektów - Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług
(poprzez wdrożenie wyników prac B+R) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Polargos Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert
dotyczących zakupu hydraulicznej piły automatycznej.

Przedmiot zamówienia
Zapytanie obejmuje:

a) Zakup wraz z montażem, pierwszym uruchomieniem, sprawdzeniem i przystosowaniem
hydraulicznej automatycznej piły

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Polargos Spółka z o.o.
Warszawa 04-956
ul. Deptak 17,
KRS: 0000043915
NIP: 1130088519
Strona www: www.polargos.pl
Adres e-mail:przetargi@polargos.pl
Telefon: +48 668 649 322
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II.

MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA

1. Zapytanie ofertowe zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.
2. Zamieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy www.polargos.pl
3. Zapytanie zostało wywieszone w siedzibie firmy przy ul. Deptak 17, Warszawa, 04-956.

III.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa
w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup hydraulicznej piły automatycznej wraz z montażem,
pierwszym uruchomieniem, sprawdzeniem i przystosowaniem.
Urządzenie powinno posiadać parametry nie gorsze niż:
- specjalne przystosowanie do cięcia okrągłych, prostokątnych i kwadratowych rur,
- umożliwienie zamontowanie brzeszczotów tradycyjnych, tytanowych oraz pokrytych azotkiem
tytanu i glinu.
- wyposażenie w rolki podające o regulowanej prędkości, aby być przystosowanym do precyzyjnego
cięcia rur nie pozostawiającego nierównych krawędzi.
- zintegrowana opcja szczotkowania (gratowania)
Piła powinna być przystosowana do cięcia elementów o zakresie wymiarów przynajmniej takich jak
poniższe:
-

a) średnica okrągłej rury 10-80 mm
b) kwadratowa rura 10x10 do 70x70 mm
c) prostokątna rura 15x10 do 80x70 mm
d) średnica okrągłego pręta 12-30 mm
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- maszyna powinna pozwalać na cięcie wsadów o masie do 20 kg
- maszyna powinna zawierać płaskie i pryzmatyczne szczęki, dźwiękoszczelne osłony, klucze
i akcesoria serwisowe i spełniać standardy CE.

Kod CPV:
- 42000000-6 Maszyny przemysłowe

V.

OPIS KRYTERIÓW I OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu
ofertowym.
2. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie poniższych kryteriów:

Kryterium I – Cena (maksymalna liczba punktów = 70)
Kryterium II – Termin realizacji (maksymalna liczba punktów = 15)
Kryterium III – Gwarancja (maksymalna liczba punktów = 15)

W kryterium I - Cena - najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę
netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem

Cena najniższa
________________________ x 70 = Liczba punktów
Cena oferowana przez firmę - oferenta

W kryterium II – Termin realizacji - oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od
zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Czas realizacji zamówienia do 2 miesięcy (włącznie) = 15 punktów;
b) Czas realizacji zamówienia do 3 miesięcy (włącznie) = 10 punktów;
c) Czas realizacji zamówienia do 5 miesięcy (włącznie) = 5 punkty;
d) Czas realizacji zamówienia powyżej 5 miesięcy = 0 punktów.
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W kryterium III Gwarancja - oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od
zaproponowanego okresu gwarancji:
a) Co najmniej 24 m-ce gwarancji i więcej = 15 punktów
b) Co najmniej 18 m-cy gwarancji i więcej = 10 punktów
c) Co najmniej 12 m-cy gwarancji i więcej = 5 punktów
d) Poniżej 12 miesięcy gwarancji = 0 punktów;

Przykład wyliczania punktacji dla I i II Kryterium:
Hydrauliczna piła automatyczna – realizacja zamówienia 2 miesiące i mniej – 15 punktów; 24 m-ce
gwarancji – 15 pkt.,
Wynik: 15 pkt + 15 pkt = 30 pkt

Termin dostawy liczony jest od daty podpisania umowy.

3. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy
Oferent pominie jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub
w ocenie zostanie mu przyznanych 0 pkt.
4. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent który zdobędzie najwyższą liczbę punktów
w poszczególnych zakresach zamówienia.
5. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.
6. W przypadku kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów w każdym z kryteriów
Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma najkorzystniejszymi ofertami pod
względem ekonomicznym i dokona wyboru oferty korzystniejszej pod względem
oddziaływania na środowisko i klimat.
7. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy a terminem
zakończenia protokół odbioru przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż do 30.06.2017
r.
VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot posiadający niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania Przedmiotu Zamówienia bez zakłócenia ciągłości pracy Zamawiającego.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, cząstkowych lub wariantowych.
3. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych
zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na
wezwanie Zamawiającego.

Projekt współfinansowany w ramach Działania 3.3 „Innowacje w MŚP"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020

4

4. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub
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 przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy
a dostawcą, 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 stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej
wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

VII.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
wraz z oświadczeniem dotyczącym spełnienia warunków udziału Oferenta stanowiącym
załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
3. Oferta musi zawierać cenę netto, wartość VAT i cenę brutto wyrażone w polskich złotych
(PLN)
4. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
5. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
6. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem że uczyni
to przed upływem składania ofert.
7. Ofertę można dostarczyć zgodnie z jedną z dopuszczalnych form:
a) W formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres
Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego):

Polargos Spółka z o.o.
Warszawa, 04-956
ul. Deptak 17
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b) poczty elektronicznej na adres: przetargi@polargos.pl; w terminie 7 dni należy
dostarczyć oryginał oferty pocztą, kurierem, osobiście
z dopiskiem „dotyczy oferty nr 2 /3.3/2016 ”

8. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.02.2017 r. do godziny 23:59
9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII.

ROZTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się do oferenta z
prośbą o udzielnie dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty lub/ i dostarczenia
dodatkowych dokumentów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym
etapie bez podania przyczyny.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie
krótszy niż 7 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu
ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie wcześniej
ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy
z oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie
poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższa liczbę punktów.
5. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.polargos.pl, a także umieści w widocznym miejscu w siedzibie firmy oraz przekaże
każdemu Wykonawcy, który złoży ofertę.
6. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu
podpisania umowy.
7. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.

IX.

MINIMALNY ZAKRES UMOWY I WARUNKI ZMIANY

1. Zamówienie będzie realizowane na
Zamawiającym, a Oferentem.

podstawie pisemnej

umowy zawartej pomiędzy

2. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające z
treści złożonej oferty.
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3. Okres realizacji zamówienia określa umowa.
4. Za nienależyte wykonanie zamówienia np. z tytułu opóźnień z winy Wykonawcy, nieprawidłowej
realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia, bądź odstąpienie od umowy z
przyczyn za które ponosi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które wskazane będą
w umowie zawieranej z Wykonawcą.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
a) Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy
o dofinansowanie, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
b) Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w
sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia
na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest
w szczególności, gdy:
- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy;
- wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej postanowień przez Strony.
6. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody
obu stron.

X.

KONTAKT Z ZAMAWIAJACYM

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest
Bartosz Płaszczyński, tel.: +48 668 649 322, e-mail: bartosz.plaszczynski@polargos.pl

XI.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 2/3.3/2016
Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych do zapytania ofertowego
nr 2/3.3/2016

…………………………………………
Data i podpis Zamawiającego
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