ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH:

TYTUŁ PROJEKTU:

RODZAJ ZAMÓWIENIA
NAZWA ZAMÓWIENIA

WALO JADWIGA P.P.H. "Pro-Pak"
Ul. Kielecka 30c, 42-470 Siewierz
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP
Działania 3.2 Innowacje w MŚP
Poprawa poziomu konkurencyjności firmy Wnioskodawcy
poprzez zakup innowacyjnego automatu do produkcji
toreb.
Dostawy
Linia produkcyjna do wytwarzania toreb foliowych w
układzie kalendarzowym/ Automat zgrzewający.
42994000-0 Maszyny do obróbki gumy i tworzyw
sztucznych
42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

KOD CPV

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, poniżej wskazanych środków trwałych:
LP
1.

Opis zamówienia
Linia produkcyjna do wytwarzania toreb foliowych w układzie
kalendarzowym/ Automat zgrzewający.

Ilość/j.m.
1 sztuka

Minimalne parametry techniczne:
Automat zgrzewający do produkcji blokowanego kalendarzowo worka z
zakładkami bocznymi (worek kalendarzowy z zakładkami).
W szczególności powinna być to linia/automat pozwalający na
produkcję w/w toreb:
Ilość linii toreb od ok. 1 ÷ 5 (w zależności od formatu opakowania)
Szerokość folii na wejściu: od ok. 700 ÷ 1000 mm ( z możliwością 400 ÷
1200 mm),
Średnica roli folii: do ok. 1000 mm,
Gabaryty toreb – długość: od ok. 250 ÷ ok. 700 mm
Szerokość toreb – przy 5 liniach od ok. 200 mm, przy 4 liniach od ok.
250 mm , przy 3 liniach od ok. 350 mm i 2 liniach – od ok. 500 mm,
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Wydajność: ok. 200 cykli/min, (ok. 100 m/min), Grubość folii – PHDE: od
ok. 0,01 ÷ 0,08 mm, LD PE od ok. 0,02 ÷ ok. 0,05 mm,
Moc grzewcza linii: ok. 6 kW
Ogólny pobór mocy całego urządzenia: ok. 15 kW
Zasilanie sprężonym powietrzem – z sieci.
Urządzenie powinno zawierać wyposażenie takie jak:
- odwijak hydrauliczny roli
- hydrauliczne prowadzenie krawędzi odwijanej folii
- czujnik końca folii
- automatyczne odcinanie termiczne
- kontrola napięcia folii, serwomotor
- nóż do zgrzewu dolnego
- kontrola temperatury elementów zgrzewających
- pneumatyczny system przesuwu toreb
- czujnik zacięć
- nóż do perforacji
- silniki robocze z falownikami
- system kontroli wycięcia
- automatyczne wycięcie, szczęki i stoły odbierające
- inne proponowane.

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
SPOSÓB OCENY OFERT :
A. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczenia Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie
spełnia.
B. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń
Wykonawcy (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie
właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
C. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia
ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców,
energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.
D. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
 Cena
 Czas realizacji zamówienia
 Oferowane usługi serwisowe
E. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego ze względu na niezapewnienie minimalnych
warunków technicznych;
 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z
niniejszego postępowania.
F. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
 Cena (C) – 40 pkt
 Czas realizacji zamówienia (Z) - 35
 Oferowane usługi serwisowe (S) – 25 pkt
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Zasady oceny kryterium "Cena"
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C)
gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena oferty "i";
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";
Zasady oceny kryterium "Czas realizacji zamówienia” liczony w dniach
W zakresie kryterium „Czas realizacji zamówienia” punkty zostaną przyznane według następującego
schematu:
1) najkrótszy z pośród przedłożonych ofert czas realizacji zamówienia liczony od dania zawarcia
Umowy – 35 pkt.
2) pozostałe – 0 pkt.
Zasady oceny kryterium „Oferowane usługi serwisowe”
W zakresie kryterium „Oferowane usługi serwisowe” punkty zostaną przyznane według
następującego schematu:
1) najkorzystniejsze usługi serwisowe (np. serwis na miejscu w ciągu 24 godz. itp.) – 20 pkt
3) brak opcji serwisowych lub niekorzystne opcje serwisowe w porównaniu do pozostałych ofert – 0
pkt.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ww.
kryteriów.
PODMIOTY DOPUSZCZONE DO SKŁADANIA OFERT
Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo oraz
kapitałowo, gdzie poprzez powiązania kapitałowe oraz osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym a Oferentem, polegające na:
a)
b)
c)
d)

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
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 kryterium nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia dostarczonego przez
Oferenta.
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MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być przekazana:
a)

Pocztą e-mail: pro-pak@pro-pak.pl

lub
b) Przesyłką lub osobiście (w zamkniętej kopercie) na adres: WALO JADWIGA P.P.H. "Pro-Pak" ,
Ul. Kielecka 30c, 42-470 Siewierz

TERMIN SKŁADANIA OFERT I PUBLIKACJA WYNIKÓW:
Termin wpłynięcia ich do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 16.03.2017 roku o godzinie 16.00.
Oferenci, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach naboru pocztą e-mail. Wyniki
rozstrzygnięcia naboru ofert w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe zostaną także
opublikowane na stronie internetowej:

WAŻNOŚĆ OFERTY:
Oferta powinna być ważna przez 3 miesiące od momentu złożenia Oferty. Oferty nieopatrzone datą
ważności traktuje się, jako oferty ważne przez 3 miesiące od momentu wpływu oferty, jako
odpowiedź na Zapytanie ofertowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje:










Nazwę i adres oferenta
Datę sporządzenia oferty
Termin ważność oferty
Koncepcję proponowanego rozwiązania
Cenę całkowitą netto elementów zamówienia
Czas realizacji zamówienia (w dniach)
Oferowane usługi serwisowe
Oświadczenie, o którym mowa w opisie podmiotów dopuszczonych do składania ofert, a
które stanowi załącznik do niniejszego Zapytania.

INNE INFORMACJE:
Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego http://www.pro-pak.pl/
oraz wysłano pocztą e-mail, do co najmniej trzech potencjalnych oferentów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach
zamówienia. O każdej zmianie oferenci zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie adekwatnej
informacji na w/w stronie internetowej. O zmianie zostaną także powiadomieni pocztą e-mail
oferenci, do których wysłano Zapytanie ofertowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania
bez podawania przyczyny lub do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.
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Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym powinny być poprawnie przetłumaczone przez Oferenta na język polski.
Ceny podane w walucie innej niż PLN zostaną przeliczona po kursie średnim NBP (Tabela A)
obowiązującym na dzień przygotowania oferty (tj. data sporządzania oferty).
Zatwierdzony wzór umowy realizacji zamówienia Zamawiający jest do wglądu w siedzibie firmy.
Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy: marzec 2017 r. W przypadku odmowy
podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą,
który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę
punktów lub też może ogłosić ponownie Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega możliwość
zmiany warunków umowy/ zamówienia zawartego z podmiotem wybranym w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana umowy może nastąpić w
przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Wszelkie
zmiany umowy/ zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ramach niniejszego ogłoszenia jest: Piotr Polewczak,
nr telefonu +48 32 6742579.

Z poważaniem

……………………………………..
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Oświadczenie Oferenta

…………………………………………..
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
W związku z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym z dnia ..………... roku oraz mając świadomość
odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia,
wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz.
553 – jednolity tekst z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:
nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo i kapitałowo, gdzie
poprzez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
a Oferentem, polegające na:
a)
b)
c)
d)

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,
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.

..................................................
Miejscowość, data

................................................................................
Podpis(-y) osoby(osób) upoważnionych do
reprezentowania Oferenta
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