Zakup w ramach Projektu pt.
„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego procesu produkcji zespołów napędowych
utrzymania ruchu będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3
Konkurencyjność Przedsiębiorstw: Działanie: 3.7, współfinansowane ze środków europejskich
Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.03.07.00-06-0190/16

Zapytanie ofertowe numer 1, z dnia 12.03.2018
Kategoria zamówienia: Dostawy
Nazwa zamówienia: Zakup tokarki CNC
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Zamawiający
Nazwa Zamawiającego: KONSTAL – ZAKŁAD MECHANICZNY Zbigniew Własiuk
Adres Zamawiającego: ul. Inżynierska 6B, 20-484 Lublin
Strona internetowa Zamawiającego: www.konstal.pl
Adres e-mail: konstal@konstal.pl
Tel.: 609999997

II.
Cel i opis przedmiotu zamówienia:
1.Cel zamówienia
Wyłonienie dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę Tokarki CNC w
ramach realizacji Zadania „Wprowadzenie innowacyjnego procesu produkcji zespołów napędowych
utrzymania ruchu będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R” dla Projektu
„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego procesu
produkcji zespołów napędowych utrzymania ruchu będącego efektem wdrożenia wyników prac o
charakterze B+R”
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Tokarki CNC zgodnej z opisem i na warunkach
określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 3 – Formularz Oferty
Załącznik nr 4 – zapytanie ofertowe
Załącznik nr 5 – wykaz doświadczenia
KOD CPV
42632000-5
NAZWA KODU CPV
Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu
III.

Termin realizacji zamówienia

W terminie 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy z wybranym dostawcą
IV.

Gwarancja na przedmiot zamówienia:
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Dostawca udzieli pełnej gwarancji na urządzenie na okres minimum 12 miesięcy na podzespoły
mechaniczne oraz 24 miesiące na sterowanie i napędy
V.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Do udziału w postępowaniu uprawnieni są Wykonawcy, którzy spełnią łącznie niżej wymienione
warunki:
a/ prowadzą działalność w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b/ posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie działalności odpowiadającej
przedmiotowi zamówienia, wykonali co najmniej 4 realizacje o tym samym lub zbliżonych
charakterze jak zakup w ramach niniejszego postępowania, a także dysponują potencjałem
technicznym i kadrowym (osobowym) niezbędnym do wykonania zamówienia (wymagane są
również umiejętności kadry osobowej do przeszkolenia w języku polskim użytkowników)
c/ dostarczyli ofertę w języku polskim
d/ nie spełniają przesłanek wykluczających możliwość uczestnictwa w postępowaniu
wynikających z zapytania ofertowego oraz wymienionych w punkcie VII. Wykluczenia
niniejszego zapytania
Ocena spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu przeprowadzona zostanie metodą „taknie” („spełnia-nie spełnia”) na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach
złożonych przez danego Wykonawcę.
Wykonawca jest zobligowany:
 dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem
oferty w celu sprawdzenia spełnienia warunku określonego w punkcie V.a
 uzupełnić Tabelę, stanowiącą wykaz minimum 4 wykonanych realizacji o tym samym lub
zbliżonym charakterze i rodzaju w celu sprawdzenia spełnienia warunku określonego w
punkcie V.b (załącznik nr 5)
 dostarczyć
oświadczenie
potwierdzające
brak
podstaw
do
wykluczenia
Wykonawcy/Dostawcy z udziału w postępowaniu w celu sprawdzenia spełnienia warunku
określonego w punkcie V.d (załącznik nr 2)
Ocena spełnienia warunków określonych w punkcie V.c zostanie dokonana na podstawie złożonych
ofert.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
VI.

Lista dokumentów /oświadczeń wymaganych od wykonawcy

1.
Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego [formularz oferty].
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2.
Wykonawca przedstawia wykonanie co najmniej 4 realizacji o tym samym lub zbliżonym
charakterze i rodzaju z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego
(wykaz doświadczenia).
3.
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII Zapytania
ofertowego
4.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze
sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem
zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w
formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).
VII.
Wykluczenia:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Dostawcy z udziału w postępowaniu o
zamówienie, należy złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z
Zamawiającym (Załącznik nr 2).
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 przeprowadzaniem
procedury wyboru wykonawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
- 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.
Brak dołączonego i podpisanego oświadczenia skutkuje wykluczeniem Dostawcy z postępowania o
zamówienie.
VIII.
Wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
1. Dostawca składa formularz ofertowy z ceną obejmującą wszystkie elementy dostawy.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku składania oferty
za pomocą poczty elektronicznej zeskanowane dokumenty):
a. Formularz ofertowy z ceną obejmującą wszystkie elementy dostawy,
b. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
niniejszego Zapytania Ofertowego - w przypadku podmiotów składających ofertę
wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie we
własnym imieniu,
c. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.
d. Potwierdzenie doświadczenia w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
(załącznik nr 5)
e. Karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające parametry oferowanych
urządzeń/urządzenia
3. Oferta musi zawierać:
a) datę przygotowania i termin ważności oferty
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4.

5.

6.
7.

IX.

b) Zakres i szczegółowy opis oferowanego produktu
c) Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru
oferty
d) Odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
e) Cenę całkowitą netto i brutto
f) Okres udzielenia gwarancji
g) Warunki i termin płatności
h) Datę/okres realizacji przedmiotu oferty
i) Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko numer telefonu, adres e-mail)
j) Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty
Dostawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Opisie
Przedmiotu zamówienia i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w przypadku składania oferty w siedzibie
Zamawiającego również spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie
(zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Dostawcę jest sporządzony w
języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski
Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
a. Jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego;
b. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w
toku oceny ofert Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do możliwości realizacji
zamówienia za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów
składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie udowodnią,
że cena gwarantuje realizację zamówienia;
c. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
d. Dostawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku
podstaw do jego wykluczenia w szczególności: brak w ofercie złożonego
oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym zgodnie z Załącznikiem nr 2;
Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Miejsce realizacji zamówienia – 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 6B
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: KONSTAL – ZAKŁAD MECHANICZNY
Zbigniew Własiuk ul. Inżynierska 6B, 20-484 Lublin, lub adres email: konstal@konstal.pl w
terminie do dnia 20.03.2018
3. Na ofercie zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia. W przypadku składania oferty za
pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu uwidoczniona na
serwerze Zamawiającego. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej
oryginały przedłożonych dokumentów należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w
terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X.

Opis sposobu obliczania ceny oferty:
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1. Cena oferty jest ceną ryczałtową (to cena netto i cena brutto, podatek VAT ustalony zgodnie
z obowiązującymi w dniu rozliczenia przepisami)
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Dostawcą prowadzone będą w PLN.
3. Cena oferty jest ceną niezmienną i nie będzie podlegała negocjacjom.
XI.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielenia przez
Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek
oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których
mowa w ust.3.Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3. W odniesieniu do Dostawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona
oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
a. Cena - cena ryczałtowa w PLN na wykonanie całego zakresu robót zgodnie z
Projektem budowlanym (waga 70).
b. Okres gwarancji i serwisu na proponowane urządzenie – okres gwarancji i serwisu
liczony w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru (waga 20).
c. Termin wykonania zamówienia - termin wykonania liczony w dniach od daty
otwarcia ofert do dnia określonego przez oferenta w ofercie (waga 10).
4. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
a. Cena całkowita (Pc) – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia 70 pkt
(waga 70)
liczba punktów w ramach kryterium wyliczana będzie wg wzoru:
najniższa cena brutto (zł)
Cena =

x 70
cena brutto oferty ocenianej (zł)

b. Termin wykonania (Pt) – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia 20 pkt
(waga 20)
liczba punktów w ramach kryterium wyliczana wg wzoru:
najkrótszy termin wykonania (tygodnie)
Termin wykonania=

x 20
termin wykonania ocenianej oferty (tygodnie)

c. Okres gwarancji (Pg) – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia 10 pkt
(waga 10)
liczba punktów w ramach kryterium wyliczana wg wzoru:
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okres gwarancji oferty ocenianej (miesiące)
Okres gwarancji=

x 10
najdłuższy okres gwarancji (miesiące)

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach ww. kryteriów 100 pkt.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największa liczbę
punktów obliczonych ze wzoru:
P = Pc + Pt +Pg
Uzyskane wyniki zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania
ofertowego (w tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne) a oferowany przedmiot
dostawy nie będzie spełniał wymaganych w zapytaniu ofertowym elementów – zadań
przewidzianych do realizacji. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych i
wariantowych.
7. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielenie
dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
8. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający
po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje
oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.
XII.
1.

2.

3.

4.

XIII.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
najkorzystniejszej oferty w celu dokonania zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i została oceniona, jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający informację o wyniku
postępowania upubliczni w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe tj.
opublikuje
wyniki
na
https://baza
konkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl,
www.konstal.pl
Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów ewentualnej zawartej umowy w stosunku
do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym
zakresie:
a. Zmiana obowiązującej stawki VAT
b. Zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiązku podatkowego itp.
Pozostałe informacje.
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1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający przewiduje rozliczenia zawartej umowy w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Dostawcy.
7. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany lub odwołania warunków niniejszego postępowania,
a także odwołania postępowania bez konieczności podania przyczyn.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O
wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Dostawców do złożenia dodatkowych
informacji, dokumentów lub wyjaśnień dotyczących złożonej przez nich oferty.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 3 – Formularz Oferty
Załącznik nr 4 – Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 5 – wykaz doświadczenia
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