Zbąszyń, dnia 23.03.2020 roku

Znak sprawy: RCZ_RPWP.01.05.02-30-0169/18/8

ZAPYTANIE OFERTOWE
Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., realizuje Projekt pt.: „Inwestycja w środki trwałe w celu wdrożenia wyników prac B+R oraz
innowacyjnych rozwiązań przy produkcji wyrobów farmaceutycznych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie
1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów
gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Zachowując zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę, wybór dostawcy w niniejszym postępowaniu będzie
zgodny z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych
dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Określonych w Szczególnych warunkach realizacji
zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Zgodnie z powyższym zapraszamy do przedstawienia ofert na realizację zadania w ramach w/w Projektu zgodnie z poniższą
specyfikacją:
1. Zamawiający:
REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu (64-360), ul. Na Kępie 3.
NIP: 788-199-54-68, REGON: 302487468, KRS: 0000470241
2. Tryb udzielania zamówienia publicznego:
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający dla spełnienia wymogów wynikających z
Regulaminu konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/18 dokona wyboru dostawcy w niniejszym postępowaniu zgodnie z
Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Określonych w Szczególnych warunkach realizacji zamówień publicznych
udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Oferentowi nie przysługą środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Postępowanie zostało oznaczone znakiem RCZ_RPWP.01.05.02-30-0169/18/8 na jaki Oferenci winni się powoływać we
wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
3.

Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa Pakowaczki do aerozoli (zwane dalej: „urządzeniem”). Minimalne parametry
techniczne oczekiwane przez Zamawiającego zostały opisane w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego: „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia. Dane techniczne oferowanej pakowaczki do aerozoli”
Kod CPV: 42921200-0 Maszyny do napełniania lub zamykania butelek, puszek lub innych pojemników

4.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym i złożą
oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez
IZ PO,
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,
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia
z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia,
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności.
5.

Sposób złożenia oferty:
1) Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty wraz z załącznikami zgodnie z opisanymi w niniejszym zapytaniu
wymogami w formie pisemnej oraz zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
6) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania,
winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.
7) Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku
komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej czytelność jej treści.
8) Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.
9) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane przez Oferenta. Wszelkie
zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Oferenta, natomiast cyfry należy
przekreślić i obok napisać prawidłowo w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
10) Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona
informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.
11) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Oferenta wskazane w ofercie.

6.

Kompletna Oferta zawiera:
1)

Ofertę(zgodnie z załącznikiem nr 1), która powinna zawierać:
 dane oferenta,
 cenę netto oraz cenę brutto realizacji zadania,
 termin realizacji zadania,
 termin ważności oferty,
 termin sporządzenia oferty,
 podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oraz pieczątkę firmową.
2) Specyfikację techniczną urządzeń technicznych laboratorium załącznik nr 2
3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 3).
4) Parafowany projekt umowy (stanowiący załącznik nr 4 do oferty).

7.

Termin i miejsce składania ofert oraz otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 27.03.2020 r., do godz. 12.00
Rozpatrywane będą oferty:
 dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Na Kępie 3, 64360 Zbąszyń. W tym wypadkach Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane następująco: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń. Z dopiskiem:
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy: RCZ_RPWP.01.05.02-30-0169/18/8 Nie otwierać przed dniem
otwarcia ofert.
 przysłane pocztą elektroniczną na adres przetargi@rcz-zbaszyn.pl w tym przypadku, w temacie korespondencji należy
powołać się na znak sprawy: RCZ_RPWP.01.05.02-30-0169/18/8
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert, niezależnie
od daty ich nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27.03.2020r. o godz. 13:00 w siedzibie Regionalne Centrum Zdrowia sp. z
o.o., w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie.
8. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą to dzień 31.05.2020 roku. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający
może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie tego terminu nie więcej niż o 30 dni kalendarzowych. Odmowa przychylenia się do
prośby zamawiającego ze strony wykonawcy powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
9. Kryteria wyboru oferty
Zamawiający sprawdzi czy oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, w tym w szczególności warunki techniczne opisane w niniejszym
zapytaniu ofertowym określające minimalny zakres techniczny jaki powinny spełniać przewidziane do zakupu urządzenia techniczne
laboratorium. Zgodność ta będzie badana z dołączoną specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Oferta nie
spełniająca minimalnych warunków technicznych podlega odrzuceniu.
Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty gdzie stosować będzie kryterium ceny oraz okres
gwarancji.
Przy czym kryterium tym przypisuje się następujące wagi:
Cena oferty – 70%
Okres gwarancji – 20%
Czas realizacji – 10%
10. Określenie sposobu oceny ofert
Zamawiający sprawdzi czy oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, w tym w szczególności warunki techniczne opisane w niniejszym
zapytaniu ofertowym określające minimalny zakres techniczny jaki powinny spełniać przewidziane do zakupu urządzenia techniczne
laboratorium. Zgodność ta będzie badana z dołączoną specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Oferta nie
spełniająca minimalnych warunków technicznych podlega odrzuceniu.
Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty, gdzie stosować będzie kryterium ceny, okres
gwarancji oraz czas realizacji.
Przy czym kryterium tym przypisuje się następujące wagi:
Cena oferty – 70%
Okres gwarancji – 20%
Czas realizacji – 10%
Określenie sposobu oceny ofert
Kryteria formalne.
Ocena formalna będzie dokonana metodą zerojedynkową. Sposób oceny poszczególnych kryteriów będzie oparty o:
 Kompletność oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 6 zapytania
 Zgodność oferty z zapytaniem – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 3 zapytania oraz w Załącznikach do
Zapytania ofertowego,
 Terminowości i sposób dostarczenia oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 7 zapytania.

Kryteria punktowe. Przyjęto następujące kryteria punktowe:
1. Cena: 70%.
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny
badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i
spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.
Opis sposobu obliczenia ceny przez oferenta.
 Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
 Oferent, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji
z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia
oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie.
 Oferent złoży wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Formularzu Ofertowym.
2. Gwarancja: 20%
Okres gwarancji dla zamawianego urządzenia do laboratorium wynosi nie mniej niż 12 miesięcy. Brak zaoferowania okresu gwarancji
minimum 12 miesięcy lub zaoferowanie mniejszego niż minimalny określony przez Zamawiającego, spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy. Limit maksymalnego okresu gwarancji, oczekiwany przez Zamawiającego, został ustalony z góry i wynosi 36 miesięcy.
3. Czas wykonania urządzenia: 10%
Czas wykonania dla zamawianego urządzenia do laboratorium wynosi maksymalnie 120 dni kalendarzowych od daty złożenia
zamówienia. Przy czym za minimalny okres wykonania urządzenia przyjmuje się ze względów technicznych na 60 dni. Oferty złożone
poza tymi zakresami podlegają odrzuceniu. Jednocześnie datą graniczą dla dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia wraz z
dostarczeniem dokumentacji powykonawczej i kwalifikacyjnej jest 31.07.2020 roku.
Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:
Lp.

Kryterium

1.
Kryterium 1 – Cena
2.
Kryterium 2 – Gwarancja
3.
Kryterium 3 – Czas wykonania urządzenia
SUMA

Liczba punktów (waga)
70
20
10
100

Kryterium 1 = W kryterium „Cena”
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny
badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i
spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
X=
x 60 (waga kryterium)
Cb
gdzie: X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Kryterium 2 = W kryterium „Gwarancja”
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium gwarancja zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu okresu
gwarancji badanej oferty przedstawionej przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki
określone w specyfikacji do maksymalnego oczekiwanego przez zamawiającego okresu gwarancji.
Okres gwarancji, który należy podawać w pełnych miesiącach, nie może być krótszy niż 12 miesiące oraz dłuższy niż 36 miesięcy. W
przypadku podania przez oferenta okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 36
miesięcy.
Gb
Y=
x 20 (waga kryterium)
Go
gdzie: Y – ilość punktów w ramach kryterium gwarancja (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Go – 36 miesięcy (limit okresu gwarancji ustalony z góry przez zamawiającego)
Gb – okres gwarancji w oferty ocenianej

Kryterium 2 = W kryterium „Czas wykonania urządzenia”
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium czas wykonania urządzenia zostanie zastosowana metoda polegająca na
porównaniu czasu wykonania badanej oferty przedstawionej przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i
spełniają warunki określone w specyfikacji do maksymalnego oczekiwanego przez zamawiającego czasu wykonania. Czas wykonania
należy podawać w pełnych miesiącach, nie może być krótszy niż 60 dni oraz dłuższy niż 120 dni.
CWmax
x 10 (waga kryterium)
CWb
gdzie: Y – ilość punktów w ramach kryterium gwarancja (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
CWmax – 120 dniowy czas wykonania urządzenia (czas wykonania ustalony z góry przez zamawiającego)
CWb – czas wykonania w ofercie ocenianej
Z=

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, a Oferent zobowiąże się na
dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej i kwalifikacyjnej, nie później
niż do dnia 31.07.2020 roku.
Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna u Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy. Sposób wyliczenia
punktacji.
Zamówienie = X + Y + Z
Wyniki postępowania będą wysłane do wszystkich Oferentów i upublicznione za pośrednictwem strony internetowej.
11. Pozostałe postanowienia
Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięć. Zamawiającego
podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia)
postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego
zakończenia postępowania, na każdym etapie postępowania.
Z tytułu unieważnienia postępowania, wykonawcom nie przysługują roszczenia przeciwko Zamawiającemu. Zamawiający wybiera
najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu
ofertowym.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Zdzisławem Podrezem e-mail: przetargi@rcz-zbaszyn.pl. Pytania proszę
kierować pocztą elektroniczną na wyżej wskazanych adres.
Z poważaniem
Zdzisław Podrez
Prokurent Samoistny, RCZ Sp. z o.o.

