Krzepice, 2017-07-26

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/2017
na dostawę PIŁY POPRZECZNEJ (KAPOWNICY)
w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP;
Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

1.

ZAMAWIAJĄCY:
ENVUN Paweł Janoszek
ul. Przemysłowa 15
42-160 Krzepice
NIP: 5741931094
T: +48 34 327 30 69
FAX: +48 34 355 70 26

2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa piły poprzecznej (kapownicy) – maszyna będzie
niezbędna na etapie cięcia kantówki.
W poniższej tabeli przedstawiamy wymagania, od których oferowane urządzenie nie może być
gorsze:

Rodzaj sprzętu

ilość

PIŁA POPRZECZNA (kapownica)

1 szt.

Parametry techniczne nie gorsze niż:
- cięcie dokładnie pod kątem 90 stopni
- długość elementów wejściowych: max 6300 mm
- grubość elementów wejściowych: 10 – 100 mm
- szerokość elementów wejściowych: 20 – 250 mm
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- tolerancja pozycjonowania +/- 0,1 mm
- wydajność: 60 mb/min
Wymagania dodatkowe:
- płynna regulacja wyskoku piły (serwomotor)
- stół odbiorczy z wyrzutnikami min. 5 szt o mocy min. 20kg każdy
- dociski boczne przed i za piłą
- długość elementów wyjściowych: 80 – 6050 mm
- maksymalna długość maszyny 19 m
- płynna regulacja prędkości taśmy wyjściowej
- szerokość taśmy odbiorczej min. 250 mm
Wspólny słownik zamówień – KOD CPV 42642100-9 Obrabiarki do obróbki drewna.
Przedmiot zapytania będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

3.

MAKSYMALNE TERMINY REALIZACJI:
1) Kompletna dostawa przedmiotu zamówienia na podany w pkt 4 adres wraz z pełnym
uruchomieniem musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2017r.
2) Zamawiający zastrzega, że dostawa musi odbyć się w godzinach pracy,
tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00 (z wyłączeniem dni świątecznych). Za
dzień wykonania dostawy uważa się dzień, w którym zostanie podpisany przez obie strony
protokół zdawczo – odbiorczy.
3) Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Dostawca.
4) Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu kompletnej dostawy, Zamawiający
uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po
stronie Dostawcy, jak również skutkować będzie naliczeniem kar umownych założonych
w Umowie z dostawcą i przedstawionych w pkt 10 niniejszego Zapytania ofertowego.
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4.

MIEJSCE DOSTAWY:
ENVUN Paweł Janoszek
ul. Przemysłowa 15
42-160 Krzepice

5.

NADZÓR NAD URUCHOMIENIEM:

Dostawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad pierwszym uruchomieniem na
wezwanie Zamawiającego. Termin uruchomienia zostanie określony w późniejszym terminie.
1) Naprawa sprzętu będzie się odbywała w miejscu jego instalacji, w siedzibie
Zamawiającego, chyba, że usunięcie wad w ten sposób nie będzie możliwe.
2) Jeśli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie będzie możliwa Wykonawca odbierze
sprzęt i dostarczy go do miejsca naprawy, koszty transportu pokrywa Wykonawca.
3) W ramach wsparcia Wykonawca
w siedzibie Zamawiającego.

będzie

realizował

konsultacje

techniczne

4) Konsultacje będą obejmować: udzielanie wyjaśnień, prace instalacyjne, instruktaż
związany z przedmiotem zapytania.
5) Konsultacje techniczne będą realizowane drogą telefoniczną i elektroniczną. Na życzenie
Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do realizowania konsultacji technicznych
w siedzibie Zamawiającego.
6.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze Oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi według
wagi punktowej:
a) Całkowita cena netto za realizację zamówienia w PLN – 80 pkt,
b) Gwarancja – liczona od dnia finalnego odbioru maszyny w siedzibie firmy (w miesiącach) – 20 pkt

a) Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg poniższego wzoru:
Pa= Cmin/ Ca x 80 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla Oferty nr „a” w kryterium „cena”,
Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich
Oferentów,
Ca- cena całkowita Oferty „a”.
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b) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji będzie przyznawana (liczona od dnia finalnego
odbioru określona w miesiącach) wg poniższego wzoru:
Pa= Ga/ Gmax x 20 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla Oferty „a” w kryterium „okres gwarancji”,
Ga- okres gwarancji wskazany w Ofercie „a”
Gmax- najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych Ofert będących przedmiotem
oceny.
Podsumowanie Oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena +
gwarancja). Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100.
W Ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego
z kryterium Oferta zostanie uznana za nieważną.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru Oferty bez podawania przyczyn,
niezależnie od ilości i treści złożonych Ofert.

7.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1) Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.

2) Termin ważności Oferty nie może być krótszy niż 60 dni.
3) Złożenie Oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany Ofertą do końca terminu jej
ważności.

4) Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego Oferty w wyniku
postępowania wyboru Ofert.

5) Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych
i kapitałowych.

8.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 28.08.2017r. elektronicznie na adres
p.janoszek@envun.com w postaci skanów podpisanych dokumentów lub w wersji papierowej
osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres wymieniony
w pkt 1.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych Ofert.
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4) Zapytanie Ofertowe zamieszczono również na stronie: www.envun.pl

9.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Informacji dotyczących niniejszego Zapytania Ofertowego udziela od poniedziałku do piątku
w godz.
7.00-15.00
Pan
Paweł
Janoszek
pod
nr
tel.
+48 602 434 856,
e-mail p.janoszek@envun.com

10. OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIAN UMOWY Z WYKONAWCĄ ZAWARTEJ
W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Dostawcą,
który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto
będą one mogły być wprowadzone z powodu:


wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu
zamówienia;



wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy;



wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;



zmiany istotnych regulacji prawnych

3) Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione
łączni następujące warunki:


konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;



wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.

11. DODATKOWE INFORMACJE:
1) Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość i nie dopuszcza się składania
Ofert obejmujących część zakresu zamówienia.
2) Z postępowania wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. W tym celu Oferent jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia
o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
3) Zamawiający może przerwać procedurę wyboru dostawcy bez podania przyczyny.
4) Oferty należy składać w języku polskim.
5) Wszystkie niezbędne działania w zakresie realizacji dostawy wykonywane będą pod
wskazanym adresem w punkcie 4. Zamawiający zapewnia dostępność swoich pracowników lub
oddelegowanych przedstawicieli we wszystkie dni robocze w czasie realizacji przedmiotu
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zamówienia w godzinach 7.00-15.00 w swojej siedzibie w celu dokonania dostawy maszyn i ich
instalacji.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania
przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega
sobie prawo do wprowadzenia w Umowie Zamówienia, finansowych kar umownych za każdy
dzień opóźnienia w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego przez
wybranego Oferenta w ofercie.
7) W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel
w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone
dodatkowe negocjacje cenowe.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie,
jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę
uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być
przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę,
jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez
Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub
uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do
publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz
organizacyjnych Zamawiającego.
11) Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z zasadą równość szans oraz z zachowaniem przepisów
Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2007 r. nr 176
poz. 1238 z późn. zm.).
12) W przypadku wskazania w opisie zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia,
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn.
takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od
tych podanych w opisie przedmiotu zamówienia.
13) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
14) Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, podpisana przez
upoważnioną osobę po stronie Oferenta.
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