Olkusz, dn. 11.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3UE/2017 DOTYCZĄCE WYBORU DOSTAWCY OCHRONY STANOWISK
SPAWALNICZYCH

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie wyników prac B+R szansą na podniesienie konkurencyjności
przedsiębiorstwa zagranicznego LIGNA Sp. z o.o.”, wniosek o dofinansowanie nr RPMP.03.04.04-12-0131/17,
złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia
wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce,
składamy zapytanie ofertowe na wybór dostawcy ochrony stanowisk spawalnicze zgodnie z poniższym opisem
oraz z załącznikami.
Nazwa
i
adres Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA Sp. z o.o.
zamawiającego:
Olewin 50L
32-300 Olkusz
Miejsce
realizacji
Olewin 50L
zamówienia/ dostawy:
32-300 Olkusz
Tryb
udzielania
zamówienia:
Data ogłoszenia zapytania
ofertowego:
Data złożenia oferty:
Opis przedmiotu zapytania
ofertowego:

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności.
11.12.2017 r.
Oferty można składać do 19.12.2017 r.
Kod CPV: 44315100-2 – akcesoria spawalnicze
Przedmiotem zapytania jest zakup 1 sztuki (komplet) OCHRONY STANOWISK
SPAWALNICZYCH o parametrach technicznych nie gorszych niż:
• Liczba lameli: 400 szt.
• Grubość lameli: 2mm
• Szerokość lameli: 300mm
• Długość lameli: 1600mm
• Ocynkowane obejmy: 450 szt.
• Każda z lameli musi posiadać otwory wraz z kompletem śrub i
nakrętek do zawieszenia ich na rurach o średnicy 1 cala.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia
udziela pan Tomasz Czyżewski: tel. 509 396 156, e-mail: tc@ligna.pl

Termin
realizacji
przedmiotu zamówienia:
Warunki zmiany umowy

Do 5 tygodni od dnia podpisania umowy / złożenia zamówienia, nie później niż
31.01.2018 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy
urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć:
1)
Warunki
zmiany
terminu
wykonania
zamówienia:
– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu
polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
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– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są
korzystne
dla
Zamawiającego;
– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi
lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.
Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej
akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w
finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Warunki
udziału
postępowaniu

w

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu
realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania
umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty, które:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
- spełniają wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zapytania
ofertowego,
- zapewnią dostawę oraz instruktaż z obsługi urządzenia,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,
Weryfikacja spełnienia warunku odbywa się na podstawie oświadczenia
przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą – stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Z udziału w postępowaniu 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 mieniu 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,
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-

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.

Weryfikacja spełnienia warunku odbywa się na podstawie oświadczenia
przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą – stanowiącego załącznik
nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Kryteria wyboru oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
cena - 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego
wzoru:
𝑃

%
"# &'(
%'

×100𝑝𝑘𝑡

𝑃" – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „cena”
𝐶0"1 – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez
wszystkich oferentów
𝐶" - cena całkowita oferty „i”
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.
Liczba punktów za poszczególne kryteria, przyznane przez członków komisji
dokonującej oceny zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów.
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu
ofert do wszystkich oferentów.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Cena oferty musi być podana w PLN.
Oferta
musi
zawierać
następujące elementy:

-

Pełne dane identyfikacyjne oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS – jeśli
dotyczy).
Datę przygotowania i termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.
Szczegółowy opis oferowanego produktu.
Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie
przedmiotu zamówienia.
Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym
kryteriów wyboru oferty.
Datę realizacji przedmiotu oferty.
Odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w
postępowaniu.
Warunki i harmonogram płatności.
Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
Podpis osoby upoważnionej do wystawiania oferty.

3

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować
odrzuceniem oferty.

Miejsce i sposób składania
ofert

Ofertę należy złożyć:
1. w zamkniętej kopercie w siedzibie firmy Przedsiębiorstwo Zagraniczne
LIGNA Sp. z o.o.; Olewin 50L
2. 32-300 Olkusz, osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres w
terminie do dnia 19.12.2017 r.
Na kopercie należy zamieścić:
- nazwę i adres Zamawiającego (Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA
Sp. z o.o.; Olewin 50L, 32-300 Olkusz),
- nazwę i adres Wykonawcy,
- dopisek „oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3UE/2017
dotyczące
wyboru
dostawcy
OCHRONY
STANOWISK
SPAWALNICZYCH”
3. za pomocą poczty elektronicznej na adres:
tc@ligna.pl, w temacie wiadomości wpisując „oferta w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe nr 3UE/2017 dotyczące wyboru dostawcy OCHRONY
STANOWISK SPAWALNICZYCH”, w terminie do dnia 19.12.2017 r.
Sposób przygotowania oferty:
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
3. Cena oferty musi być podana w walucie PLN.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.
6. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz może prowadzić
negocjacje z wykonawcami dotyczące polepszenia warunków złożonych
ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania
ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie
poinformuje na stronie internetowej www.ligna.pl oraz oferentów do
których zostało rozesłane zapytanie ofertowe / nadesłali oferty.
9. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego
postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn, o czym
poinformuje niezwłocznie Wykonawców.
10. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
11. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania.
12. Do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie, że Wykonawca spełnia określone warunki udziału w
postępowaniu – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytana
ofertowego.
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych –
stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:
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1.

Formularz oferty.

2.

Oświadczenie, że Wykonawca spełnia określone warunki udziału w postępowaniu.

3.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
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