Kosowo, dnia 01-07-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZOS 1/2016

I.

Dane Zamawiającego:
„PROTON” Piotrowski, Marcinkowski Spółka Jawna
Kosowo 53, 63-800 Gostyń
NIP:6961877664, REGON: 302713670

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji filtrów paliwa LPG i CNG”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności
kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014
– 2020.
III. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest specjalistyczne stanowisko opisywania filtrów.
Przedmiot zamówienia – opis rozszerzony
Specjalistyczne stanowisko opisywania filtrów białym tuszem ze zintegrowanym transporterem taśmowym.
1. Opis przedmiotu
- drukarka typu INKJET
- transporter taśmowy
- uchwyt mocowania głowicy drukarki
- szafka sterowania elektrycznego
2. Wymagania ogólne:
- widok zestawu/ maszyny z góry z istotnymi detalami, wymiarami i opisem
- wyszczególnienie poboru mocy i zapotrzebowanie na sprężone powietrze
3. Minimalne wymagania dla parametrów technicznych:
- drukarka INKJET: tusz biały
- sieć zasilania powietrzem: 4,5 – 6,5 bar
- zużycie powietrza: 20-40 litrów/ min.
- drukarka wyposażona w szafkę sterującą oraz głowicę z czujnikiem optycznym.
- rozdzielczość drukowanego tekstu : 32 piksele
- baza parametrów opisu dla poszczególnego filtra w interfejsie drukarki
- drukarka z możliwością podłączenia do komputera zewnętrznego: preferowane RS-232
- Interfejs drukarki w języku polskim
- konstrukcja transportera taśmowego: preferowane wykonanie ze stali kwasoodpornej
- szerokość taśmy transportera: 500 mm.
- długość taśmy transportera: 2000 mm.
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- transporter wyposażony w bandy pozycjonujące opisywany przedmiot oraz w dwa uchwyty głowicy
drukującej (z góry i z boku).
- szafka sterująca pracą transportera wyposażona w przemiennik częstotliwości regulujący prędkość
taśmy
- obsługa maks. 1 osoba
IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 19-08-2016, Kosowo 53, 63-800 Gostyń
V. Opis warunków udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
a)
b)
c)

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

2. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu
ofertowym.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności.
4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę
i ostemplowana pieczęcią firmową. Zamawiający dopuszcza w tym zakresie następujące rozwiązanie: oferta
może składać się z dwóch z dwóch części: Pierwsza część to formularz ofertowy / przewodni oferty (wg wzoru
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania). Druga część to szczegółowy opis oferty. Część pierwsza musi
być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Druga część może być złożona w formie,
która wynika z procedur prowadzenia działalności gospodarczej przez oferenta.
5.

Do oferty należy dołączyć załącznik nr 2 ( Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych).

6.

Oferta powinna zawierać następujące informacje i dane (zakres minimalny):
- datę i miejsce sporządzenia,
- adres lub siedzibę oferenta,
- numer Identyfikacji Podatkowej oferenta,
- dane kontaktowe oferenta (nr telefonu, adres e-mail),
- cenę wyrażoną w kwocie netto, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- cena powinna być wyrażona w walucie PLN lub EUR. Porównanie wartości w EUR do PLN nastąpi w oparciu o
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średni kurs EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień dokonania
oceny ofert przez zamawiającego,
- parametry techniczne,
- widok przedmiotu zamówienia z góry z istotnymi detalami, wymiarami i opisem,
- wyszczególnienie poboru mocy i zapotrzebowania na sprężone powietrze,
- termin realizacji przedmiotu zamówienia,
- okres gwarancji na przedmiot zamówienia,
- warunki serwisu
- warunki płatności
Organizacja i koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego leżą po stronie dostawcy.

VII. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą lub kurierem na adres PROTON Piotrowski, Marcinkowski Sp.
Jawna, Kosowo 53 63-800 Gostyń lub przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres
biuro@protonfilters.pl w terminie do dnia 20-07-2016 do godz. 15:00. Na kopercie/w temacie wiadomości proszę
podać „Oferta nr ZOS 1/2016”.
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie
będą rozpatrywane.
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VIII. Kryteria oceny ofert
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

L.p. Kryterium

Waga (%)

Max liczba
punktów do
uzyskania

1

Cena netto oferty

50%

50

2

Dodatkowe – techniczne

40%

40
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Okres gwarancji na przedmiot zamówienia (m-ce)

10%

10

Suma

100%

100

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

W oparciu o ww. kryteria oceny ofert i ustalone wagi procentowe, zamawiający dokona punktacji wg poniższego opisu:
1. Kryterium „Cena netto oferty”
Zamawiający ustala następujący sposób przyznawania punktacji za spełnienie tego kryterium oceny oferty:

Cena pkt

= Cena min / Cena bad * waga * 100 pkt

gdzie:

Cena pkt

oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Cena
oferty

Cena min

oznacza najniższą cenę zaoferowaną wśród złożonych ofert podlegających
ocenie

Cena bad

oznacza cenę zaoferowaną w ofercie podlegającej ocenie

waga

oznacza wagę kryterium wyrażoną w procentach

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto.
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Do ceny netto nie będą zaliczane daniny, podatki, czy inne obciążenia, które zamawiający (nabywca) będzie zobowiązany
ponieść w związku z nabyciem przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
które podlegają jakiejkolwiek refundacji, czy zwrotowi dla zamawiającego (nabywcy), np. podatek VAT.

2. Kryterium „Dodatkowe - techniczne”
W tym kryterium Zamawiający ustanawia następujące podkryteria, z uwzględnieniem następujących wag i punktacji za
poszczególne podkryteria:
a) Rozdzielczość drukowanego tekstu;
32 piksele - 5 pkt, poniżej 32 pikseli – 0 pkt
Waga 5%
b) Biblioteka opisów w interfejsie drukarki dla poszczególnych filtrów;
Standardowo w wyposażeniu – 5 pkt, brak lub za dodatkową opłatą – 0 pkt
Waga 5%
c) Możliwość współpracy z zewnętrznym komputerem;
Standardowo w wyposażeniu – 5 pkt, brak - 0 pkt
Waga 5%
d) Interfejs drukarki w języku polskim;
Standardowo w wyposażeniu – 5pkt, brak – 0 pkt
Waga 5%
e) Materiał użyty do konstrukcji transportera taśmowego;
Stal kwasoodporna-5 pkt, inny materiał- 0 pkt

Zakres prędkości obrotowej stolika na formy; zakres minimalny – 0 pkt, rozszerzenie poniżej dolnego zakresu
minimalnego lub powyżej górnego zakresu minimalnego – 2 pkt, rozszerzenie poniżej dolnego zakresu minimalnego oraz
powyżej górnego zakresu minimalnego – 5 pkt
Waga 5%

Zamawiający ustala następujący sposób przyznawania punktacji za spełnienie każdego z ww. podkryteriów oceny oferty:
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Dodatkowe podkryterium techn pkt

= Dodatkowe podkryterium techn bad / Dodatkowe
podkryterium techn max * waga * 100 pkt

gdzie:

Dodatkowe podkryterium techn pkt

oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w
podkryterium Dodatkowe podkryterium techniczne

Dodatkowe podkryterium techn max

oznacza max możliwą do uzyskania ilość pkt w tym
podkryterium

Dodatkowe podkryterium techn bad

oznacza przyznaną ilość pkt w tym podkryterium w ofercie
podlegającej ocenie

waga

oznacza wagę podkryterium wyrażoną w procentach

Po ustaleniu punktacji w każdym z ww. podkryteriów, wg ww. sposobu, badanej ofercie podlegającej ocenie zostanie
przyznana łączna liczba punktów w kryterium „Dodatkowe – techniczne”, poprzez zsumowanie uzyskanych punktów za
poszczególne ww. podkryteria.

3. Kryterium „Okres gwarancji na przedmiot zamówienia”
Zamawiający ustala następujący sposób przyznawania punktacji za spełnienie tego kryterium oceny oferty:

Gwarancja pkt

= Gwarancja bad / Gwarancja max * waga * 100 pkt

gdzie:

Gwarancja pkt

oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Okres
gwarancji na przedmiot zamówienia

Gwarancja max

oznacza najdłuższy okres gwarancji wśród złożonych ofert podlegających
ocenie

Gwarancja bad

oznacza okres gwarancji zaoferowany w ofercie podlegającej ocenie

waga

oznacza wagę kryterium wyrażoną w procentach

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia.
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4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej
kryteria.

IX. Informacja na temat zakresu wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z 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 wykonawcy a wykonawcą,
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 stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

X. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22-07-2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje
publicznego otwarcia ofert.
XI. Pozostałe informacje:
1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: Pan
Przemysław Marcinkowski tel. 781966960, email: biuro@protonfilters.pl
2. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów
oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu
zamówienia.
3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
4. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w celu doprowadzenia do
polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego
postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia
powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
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8. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych,
dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
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