Wrocław, dnia 01.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 2.1 Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty
zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi.
I. ZAMAWIAJĄCY:
CAD-MECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wałbrzyska 26, 52-314 Wrocław
NIP: 8992540524
REGON: 020056775
II. TYTUŁ PROJEKTU:
„UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO ZAAWANSOWANYCH
PROEKOLOGICZNYCH ROZWIĄ ZAŃ TERMOCHEMICZNYCH”
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kody CPV:
CPV 38 00 00 00 - 5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny
CPV 38 43 21 00 - 3 - Aparatura do analizowania gazów
CPV 38 43 32 10 - 4 - Spektrometry emisyjne
CPV 38 43 40 00 - 6 - Analizatory
CPV 38 43 45 60 - 9 - Analizatory chemiczne
Dostawa sprzętu laboratoryjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego
zapytania.
W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot
zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się
możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań technicznych.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, wytrzymałościowych,
jakościowych oraz wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w
wymaganiach technicznych. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie,
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kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z
powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach
towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach
niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Planowany termin realizacji zamówienia: 09.2017 – 10.2017.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia. Okres realizacji
zadania może ulec zmianie w przypadku przedłużenia się procesu wyboru ofert, podpisywania
umowy, zmiany harmonogramu Projektu lub zaistnienia innych czynników zewnętrznych, na które
nie ma wpływu zamawiający ani przyszły wykonawca zadania.
V. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie dla realizacji przedmiotu zamówienia,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższych warunków:
-

posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie dla realizacji przedmiotu zamówienia,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, jako Wykonawca jedną dostawę
odpowiadającą swoim rodzajem i wartością ofertową dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia.
Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wykaz dostaw (Załącznik nr 4).
-

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie. – weryfikacja odbędzie się na
podstawie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3.
-

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
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Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie - weryfikacja odbędzie się na
podstawie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3.
Ponadto Wykonawca wraz z ofertą dostarczy:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
-

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 UPZP; Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia.
VI.

ZLECENIE CZĘŚCI ZADAŃ PODWYKONAWCOM

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 części
zamówienia, którą chce powierzyć do wykonania podwykonawcy.
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VII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:
Cena powinna zostać podana w złotych polskich w wartości brutto i powinna obejmować wszystkie
niezbędne koszty związane z realizacją zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VIII. OPIS KRYTERIÓW PRZY WYBORZE OFERTY:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
A. Cena brutto
B. Termin realizacji
C. Gwarancja

50%
10%
40%

A. Kryterium cena - obliczana jest wg wzoru:
A= (Cmin/Cn) x 50 [%]
gdzie:

Cmin – cena najniższa,
Cn – cena z badanej oferty

B. Kryterium - termin realizacji:
- Wskazany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż termin
określony w punkcie IV Termin wykonania zamówienia.
Skrócenie terminu realizacji
B= (Tmin/Tn) x 10 [%]
gdzie:
Tmin – najkrótszy termin realizacji, Tn
– termin z badanej oferty
C. Kryterium – gwarancja
- Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dostarczone urządzenia wynosi
36 miesięcy door to door – termin usunięcia usterki 24h. W przypadku podania przez
Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na dostawy sprzętu lub nie podanie
(wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jako niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
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-

Maksymalny okres gwarancji na dostarczone urządzenia uwzględniony do oceny ofert wynosi
60 miesięcy door to door – termin usunięcia usterki 24h. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki
zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres
(60 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.
G = (Gn/Gmax) x 40 [%]
gdzie:

Gn - okres gwarancji zaproponowany w ofercie ocenianej spośród ważnych
ofert
Gmax - najdłuższy okres gwarancji zaproponowany spośród ważnych ofert

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy oferent
pominie jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną. Spośród wszystkich
ważnych ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie wybrana
oferta o największej łącznej wartości punktów oferty A+B+C

IX. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę (na wzorze z Załącznika nr 1 Wzór oferty) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami
należy przesłać pocztą tradycyjną na adres CAD-MECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Wałbrzyska 26, 52-314 Wrocław, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
zapytania@cadmech.pl.
Termin składania ofert upływa w dniu: 01.09.2017, o godzinie 16:00, (decyduje data i godzina
wpływu oferty).
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
Oferta musi być sporządzona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację i być podpisana przez
osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem
na język polski.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie
opatrzonej:
danymi wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy),
napisem: „Oferta na dostawę sprzętu laboratoryjnego”
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent.
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Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem e-maila
zapytania@cadmech.pl o wyjaśnienie treści zapytania. Udzielone odpowiedzi na zadane przez
wykonawców pytania zostaną niezwłocznie upublicznione.
Kontakt w sprawie postępowania oraz ewentualnej wizyty w miejscu przewidzianym na
realizację budowy:
Kontakt pod adresem poczty elektronicznej:
- zapytania@cadmech.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania bez konieczności
podania przyczyny unieważnienia.
X. INFORMACJA O PODSTAWIE WYKLUCZENIA
Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 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 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
XI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MUSI ZŁOŻYĆ WYKONAWCA.
- Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- Podpisany Załącznik nr 2. Opis przedmiotu zamówienia.
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia” - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.
- Wykaz dostaw - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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XII.
INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA
PROJEKTU/PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
Zamówienie finansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania dla niniejszego postępowania ustawy Prawo
zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą
konkurencyjności, jawności i przejrzystości.
Termin związania ofertą wynosi min. 60 dni.
Załączniki:
- Załącznik nr 1. Wzór oferty.
- Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
- Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia.
- Załącznik nr 4. Wykaz dostaw.
- Załącznik nr 5. Wzór umowy.
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