Krzywiń, dnia 13.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
P.P.H.U. Matuszewska Marzena
ul. Strzelecka 62-64
64-010 Krzywiń
NIP 6981360763
tel. 65 517 00 38
……………………………………...
………………………………………
………………………………………
Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Oś
priorytetowa III “Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Działanie 3.2 “Wsparcie
wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.2 “Kredyt na innowacje
technologiczne” ubiega się o dofinansowanie realizacji projektu pt “Skuteczna i
bezpieczną regeneracja filtrów cząstek stałych” nr projektu POIR.03.02.02-000523/16.
Konkurs prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:
Dostawa niżej wymienionych urządzeń:
1. Stanowisko spawalnicze metodą TIG o parametrach:
- natężenie prądu 16 A,
- napięcie 230 V,
2. Stanowisko spawalnicze metodą MIG o parametrach:
- natężenie prądu 16 A,
- napięcie 400 V,
3. Śrutownica o parametrach:
- zapotrzebowanie powietrza około 50 m3/h,
- ciśnienie 5 at.
Zadanie polega na dostawie wszystkich 3 urządzeń łącznie. Urządzenia
muszą być fabrycznie nowe (dotychczas nie używane).
Urządzenia muszą spełniać wymagania określne powyżej i być kompletne
oraz zawierać instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną.
Dostawa urządzeń loco siedziba Zamawiającego. Potwierdzeniem
należytego wykonania dostawy będzie protokół odbioru urządzeń bez zastrzeżeń
podpisany przez Zamawiającego i Oferenta.
Kod CPV: 42000000-6
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Nazwa kodu CPV: maszyny przemysłowe
Oferta powinna zawierać:
1. Dane rejestrowe Oferenta,
2. Parametry oferowanych urządzeń,
3. Cenę każdego urządzenia i cenę łączną urządzeń,
4. Termin dostawy całości,
5. Okres gwarancji każdego urządzenia,
6. Projekt umowy pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub
komputerze i podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w
imieniu Oferenta i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze Oferenta:
1. Cena łączna urządzeń – waga kryterium 50 %,
ocena oferty = (100 x cena najniższa / cena oferty) x 0,5
2. Termin dostawy urządzeń – waga kryterium 20 %,
ocena oferty = (100 x termin najkrótszy / termin oferty) x 0,2
termin – liczna dni od dnia podpisania umowy do dnia podpisania końcowego
protokołu odbioru robót
3. Okres gwarancji – waga kryterium 5 % x 3 = 15 %.
ocena oferty urządzenia 1 = (100 x okres gwarancji oferty / okres gwarancji
najdłuższy) x 0,05
ocena oferty urządzenia 2 = (100 x okres gwarancji oferty / okres gwarancji
najdłuższy) x 0,05
ocena oferty urządzenia 3 = (100 x okres gwarancji oferty / okres gwarancji
najdłuższy) x 0,05
4. Reakcji serwisu – waga kryterium 15 % %,
ocena oferty = (100 x czas najkrótszy / czas oferty) x 0,15
Każde kryterium będzie oceniane osobno. Wybrana zostanie oferta, która
spełnia wszystkie wymagania oraz uzyska największą sumę punktów ze wszystkich
kryteriów K1 + K2 + K3.1 + K3.2 + K3.3 + K4.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość spotkania w wybranymi Oferentami
celem doprecyzowania zapisów oferty.
Planowany harmonogram:
1. Składanie ofert do dnia 27.02.2017 r.,
2. Wybór Oferenta z informacją dla pozostałych Oferentów do dnia 06.03.2017 r.,
3. Podpisanie umowy z wybranym Oferentem w dnu 09.03.2017 r.
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Kompletne oferty można składać od dnia 13.02.2017 r. do dnia 27.02.2017 r.
do godz. 16.00 (liczy się moment złożenia oferty):
1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną w siedzibie Zamawiającego,
2. Mailem na adres Zamawiającego: matuszewski@op.pl
Oferta powinna być dostarczona w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie
opisanej nazwą i adresem Zamawiającego lub jako załącznik do maila z tematem
„Oferta urządzeń”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia oferty złożonej po
terminie oraz do unieważnienia przetargu w dowolnej czasie.
Zamówienie nie będzie mogło być udzielone osobie i / lub firmie w
jakikolwiek sposób powiązanej osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Wszelkich informacji udziela:
Andrzej Matuszewski
tel. 65 517 00 38, 604 225 240
w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00
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