Gliwice, 10.06.2019r.
ZAKŁAD PRODUKCJI FORM "ŁABĘDY"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mechaników 9
44-109 Gliwice
Zapytanie ofertowe nr 2

Dot. umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.03.02.00-24-01C4/18-00, pt.
„Wdrożenie nowej innowacyjnej technologii produkcji stalowych form do wibroprasowanych
elementów betonowych z wkładem formującym w systemie szybkozłącznym”.
W imieniu Zarządu Zakładu Produkcji Form „ŁABĘDY" Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert na
zakup nowoczesnego pionowego trzyosiowego centrum frezarskiego CNC, zgodnie z poniższymi
warunkami:
1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
ZAKŁAD PRODUKCJI FORM "ŁABĘDY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mechaników 9
44-109 Gliwice
2. Tryb udzielania zamówienia:
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej
zamówienia, które przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209.000 EUR netto,
bez podatku od towarów i usług (VAT).
2.2. Postępowanie w celu wyłonienia Dostawcy i udzielenia zamówienia prowadzone jest w trybie
procedury ogłoszenia zapytania ofertowego i specyfikacji warunków oraz realizacji
zamówienia w oparciu o wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, jak i przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, zwaną w dalszej części Pzp (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi
zmianami), w zakresie w jakim mają zastosowanie.
2.3. Rodzaj zamówienia: Dostawa.
2.4. Kod i nazwa CPV: 42638000-7 Centra obróbkowe do obróbki metalu.
3. Opis przedmiotu zapytania ofertowego, parametry techniczne:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa następujących urządzeń:
nowoczesne pionowe trzyosiowe centrum frezarskie CNC wraz z montażem i uruchomieniem.
Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe (tzn. dotychczas nie używane), jak również
poszczególne elementy tych urządzeń muszą być fabrycznie nowe (tzn. dotychczas nie używane).

Parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Spełnione muszą być powyższe parametry techniczne i jakościowe lub równoważne.
Wszelkie oznaczenia przedmiotu zapytania, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego
producenta, nie stanowią preferowania wyrobu danego producenta lecz mają na celu wyłącznie
wskazanie cech tj. parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych od podanych w opisie.
Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych, które przedstawiają
przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych od tych, które
zostały określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym lecz oznaczonych inną nazwą producenta,
nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Ciężar udowodnienia, że urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez
Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
4. Wymagania dodatkowe
4.1.

Oferent określi wymaganą kwotę zaliczki od wartości zamówienia, podlegającą wpłacie po
podpisaniu umowy/zamówienia (liczona w procentach od ceny).

4.2.

Oferent określi okres gwarancji, biegnący od momentu podpisania protokołu odbioru
końcowego (liczony w miesiącach).

4.3.

Oferent określi czas reakcji serwisu, rozumiany jako czas biegnący od momentu zgłoszenia
awarii, usterki do rozwiązania problemu zdalnie a w przypadku niemożności, przyjazd
serwisanta i rozpoczęcie akcji serwisowej (liczony w dniach).

4.4.

Certyfikaty CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

4.5.

Szkolenie przeprowadzone po instalacji i uruchomieniu.

4.6.

W celu uniknięcia konfliktu interesów, warunkiem formalnym jest dołączenie przez
Oferenta podpisanego oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z
zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego ponieważ
zamówienie, którego dotyczy niniejsze zapytanie nie może być udzielone tym podmiotom.
W szczególności nie zachodzą powiązania polegające na:
− Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej.
− Posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji.
− Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika.
− Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, a w szczególności
pozostawanie w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4.7.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 2
do zapytania ofertowego. Dopuszcza się dodatkowo, załączenie oferty wg własnego
wzoru. Oferta musi być podpisana przez osoby zgodne z reprezentacją oferenta lub osoby
upoważnione. W przypadku podpisania oferty z upoważnienia koniecznym jest aby do
oferty załączona została kopia pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem.

4.8.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dopuszcza się jako drugi język angielski.

4.9.

Wiedza w zakresie znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji i obsługi
gwarancyjnej, potwierdzona minimum trzema referencjami z dokonanych sprzedaży na
rynku polskim .

4.10. Rozwiązania proekologiczne, oferent przedstawi je jeśli takowe posiada.
4.11. Rozwiązania innowacyjne opatentowane wykorzystane w przedmiotowej obrabiarce,
oferent przedstawi je jeśli takowe posiada.
4.12. Dostawa, montaż i uruchomienie
zamówienia/podpisania umowy.

obrabiarki

do

6

miesięcy

od

daty

5. Sposób składania ofert, termin składania ofert, otwarcie ofert i wybór Dostawcy, termin
realizacji.
5.1.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć: osobiście w sekretariacie siedziby firmy lub za
pośrednictwem poczty/kuriera w kopercie z podaniem nazwy, adresu oferenta oraz
tytułu: oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 2 na adres siedziby firmy:
ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice.
W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty/kuriera za datę złożenia oferty
uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres: biuro@zpform.pl oraz
jmerkel@zpform.pl w
tytule wiadomości wpisując: oferta dotycząca zapytania
ofertowego nr 2.

5.2.

Termin składania ofert upływa dnia 11.07.2019r.

5.3.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego. Ogłoszenie wyników nastąpi
w terminie do 7 dni od dnia sporządzeniu protokołu wyboru, na stronie internetowej
Zamawiającego oraz na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Zamawiający zawrze, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników, umowę z Dostawcą,
którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wszystkie
wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym.

5.4.

Oczekiwany termin realizacji umowy: do 6 miesięcy od podpisania umowy/wystawienia
zlecenia.

6. Kryteria oceny ofert
6.1.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która: spełnia wszystkie kryteria formalne
wymienione powyżej, spełnia wymagania określone w specyfikacji technicznej i otrzyma
najwyższą ilość punktów. W przypadku sytuacji, w której dwóch Oferentów uzyska taką
sama łączna liczbę punktów zostanie zastosowane kryterium środowiskowe.

6.2.

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia lub niezgodne
z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zostaną odrzucone.

6.3.

6.4.

Kryteria punktowe:
6.3.1. Cena:

40 pkt.

6.3.2. Okres gwarancji:

30 pkt. (liczony w miesiącach)

6.3.3. Czas reakcji serwisu:

15 pkt. (liczony w dniach)

6.3.4. Wysokość zaliczki:

15 pkt. (liczona w procentach)

Łącznie:

100 pkt.

Punktacja:
w kryteriach 6.3.1, 6.3.3, wyliczona zostanie wg następującego wzoru:

w kryterium 6.3.2 wyliczona zostanie wg następującego wzoru:

w kryterium 6.3.4 liczba punktów będzie przyznana zgodnie z poniższym zapisem:
1) Zaliczka w wysokości od 0% do 5% włącznie
– 15 pkt.
2) Zaliczka w wysokości powyżej 5% i poniżej 10% – 7 pkt.
3) Zaliczka w wysokości od 10 % (10% i więcej)
– 0 pkt.
6.5.

Oferty wystawione w walutach obcych zostaną przeliczone według kursu NBP sprzedaży
danej waluty z dnia sporządzenia protokołu wyboru dostawcy.

7. Miejsce dostawy i realizacji zamówienia.
ZAKŁAD PRODUKCJI FORM "ŁABĘDY" SP. Z O.O.
ul. Mechaników 9
44-109 Gliwice
8. Pozostałe istotne postanowienia.
8.1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.
Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat
procedury wyboru oraz wymagań technicznych pod nr telefonu 602 470 118 oraz w
siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 14:00.

8.2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania
Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu
zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Oferentom
niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie
Zamawiającego oraz na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały
zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na
dokonanie zmian w ofercie.
8.3.

Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonania
wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. W takim
przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w
przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższych uprawnień. W tym
zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych roszczeń.
Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

8.4.

Warunki dokonywania istotnych zmian postanowień umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy
zawartej z wyłonionym w ramach niniejszego zapytania Wykonawcą (w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru) w następujących przypadkach:
− zmiana terminu realizacji zamówienia - w przypadku: niedotrzymania pierwotnego
terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności
niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od niego np. wystąpienia zjawisk związanych
z działaniem siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania
wojskowe. Ciężar udowodnienia wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na
Wykonawcy. Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione
skutkować będzie naliczeniem za każdy dzień opóźnienia kary umownej, co zostanie
uregulowane w umowie z Wykonawcą.
− zmiana terminu płatności – w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie
Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacja odstąpienia jednostki
przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu, w sytuacji wypowiedzenia
umowy finansowania zewnętrznego.
− zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.

8.5.

Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:
8.5.1. Adam Kocuj, tel. 602 470 118

W imieniu Zamawiającego:

Justyna Merkel

Tel. 602-642-331

e-mail: jmerkel@zpform.pl

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.
Dane oferty:
Numer oferty
Data przygotowania oferty
W nawiązaniu do zapytania
ofertowego nr

Dane zamawiającego:
Nazwa
Kraj
Miasto
Kod pocztowy
Ulica
Numer budynku

Dane oferenta:

Dane kontaktowe

Dane adresowe

Nazwa
Numer NIP
Kraj
Miasto
Kod pocztowy
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Kraj*
Miasto*
Kod pocztowy*
Ulica*
Numer budynku*
Numer lokalu*
Imię i nazwisko osoby do
kontaktu
Telefon
Fax
*wymagane jeśli dane inne niż adresowe

z dnia

Warunki oferty:

Przedmiot oferty
Informacja nt. spełnienia
wymaganych parametrów
technicznych ujętych w
ogłoszeniu/zapytaniu.
Termin ważności oferty
Waluta oferty
Cena netto
VAT
Cena brutto
Wymagana zaliczka
(w procentach od ceny )
Termin realizacji (liczony
od daty złożenia
zamówienia/podpisania
umowy)
Okres gwarancji (w
miesiącach)
Warunki serwisu / czas
reakcji (w dniach)
Informacje nt. innych
wymogów formalnoprawnych i finansowych
ujętych w
ogłoszeniu/zapytaniu
Uwagi

Załącznik nr 3 Oświadczenia
I.

Niniejszym oświadczam, że:
1. wobec naszej firmy nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne i nie ogłoszono
upadłości i nie jest wpisana do KRD ani żadnego innego rejestru długów,
2. firma posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. firma zrealizuje zamówienie w ustalonym terminie,
4. posiadam/my niezbędną wiedzę, doświadczenie do wykonania zamówienia,
5. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II.

Niniejszym oświadczamy, że między naszą firmą, a
ZAKŁADEM PRODUKCJI FORM "ŁABĘDY" SP. Z O. O. UL. MECHANIKÓW 9, 44-109 GLIWICE
nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe polegające na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. Posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. Pozostawianiu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podpisy:
Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji / wystawienia oferty
Imię i nazwisko
Stanowisko
Data

Podpis

