Kwidzyn, dnia 14.09.2018 r.
LESTER PRODUCTIONS SP. Z O.O.
ul. Długa 44
82-500 Kwidzyn

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 1/2018
W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Wdrożenie do produkcji nowej technologii:
antypoślizgowych, zabezpieczonych mikrobiologicznie opakowań́ z tworzyw sztucznych. ”,
dofinansowanego w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"
Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, firma LESTER PRODUCTIONS SP. Z O.O. ogłasza zapytanie
ofertowe na zakup Linia technologiczna do produkcji opakowań na bazie folii
wielowarstwowej składająca się z 5 urządzeń składowych.

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Postępowanie będzie
prowadzone w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami konkurencyjności.
Postępowanie ofertowe prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis przedmiotu zamówienia:
Nr 1 – Urządzenie do homogenizacji tworzywa:
❖ System grawimetryczny typu BATCH do koekstruzji folii 3 warstwowej
➢ Ilość komponentów 6+6+6
➢ Trzy zespoły mieszające
▪ Każdy składa się z jednego dozownika głównego oraz pięciu pomocniczych (5+1)
➢ Możliwość sterowania systemem z głównego panelu sterującego linii.

Nr 2 - Układ plastyfikujący wraz z głowicą – powinien zawierać co najmniej
następujące parametry techniczne
❖ Głowicę do koekstruzji folii 3-warstwowej z I.B.C.
➢ - Przystosowana do produkcji folii LDPE
➢ - Wykonana ze stali 4140 lub 4340 wyżarzanej oraz odprężanej.
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➢ - Zamontowana na przesuwnym wózku umożliwiającym proste serwisowanie.
➢ - Kanały przepływowe niklowane niklem twardym, polerowane do wartości RMS 1216
➢ - Zastosowanie kanałów mieszających w celu osiągnięcia lepszej dyspersji polimeru
przed wpłynięciem do sekcji kanałów spiralnych
➢ - Kanały spiralne umożliwiające jak najkrótszy czas przepływu surowca przy
jednoczesny zachowaniu jego jednorodności.
➢ Powinna posiadać komplet wkład do foli LDPE Ø150mm
➢ Powinna posiadać ustnik do foli LDPE Ø250mm
➢ System I.B.C. wraz z pierścieniem chłodzącym.
▪ Otwory I.B.C. w głowicy
▪ Orurowanie wewnętrzne wloty/wyloty komór dzielących
▪ Zestawy wewnętrznych pierścieni powietrznych Ø150- Ø250 mm.
▪ Rura powrotna zabezpieczona siatką
➢ Trzy adaptery łączące do przyłączania extruderów/zmieniaczy sit.
Grzałki pierścieniowe i termopary
Ekstrudery jednoślimakowe doprowadzające materiał do głowicy
Dwa ekstrudery jednoślimakowe Ø55 L/D30 ( Warstwy A-C)
Cylinder bimetaliczny z czterema strefami grzewczymi
Temperatura sterowana cyfrowo niezależnie dla każdej strefy
Promiennik podczerwieni
Ślimak ze stali Colmonoy 56 z przeznaczeniem do produkcji folii LDPE
Reduktor prędkości z pompą olejową oraz wymiennikiem ciepła
Silnik 60kW sterowany elektronicznie
Zmieniacz filtrów, sterowany ręcznie ze wspomaganiem hydraulicznym
Ekstruder jednoślimakowy Ø70 L/D30
Cylinder bimetaliczny z czterema strefami grzewczymi
Temperatura sterowana cyfrowo niezależnie dla każdej strefy
Promiennik podczerwieni
Ślimak ze stali Colmonoy 56 z przeznaczeniem do produkcji folii LDPE
Reduktor prędkości z pompą olejową oraz wymiennikiem ciepła
Silnik 60kW sterowany elektronicznie
Zmieniacz filtrów, sterowany ręcznie ze wspomaganiem hydraulicznym
Panel kontrolny z monitorem dotykowym
Panel zawiera wszystkie niezbędne przyrządy, w tym: do kontroli temperatury,
amperomierze i woltomierze do pomiaru napięcia i natężenia prądu stref grzewczych,
przyrządy do niezależnej kontroli temperatury, komplet przyrządów do sterowania
silnikami wraz z amperomierzami i wyświetlaczami prędkości oraz pozostałe urządzenia
do sterowania linią.
Modem do zdalnej obsługi serwisowej.
Trzy czujniki ciśnienia DYNISCO do pomiaru temperatury i ciśnienia plastyfikatu.
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❖ System automatycznej kontroli i regulacji grubości z pojemnościową głowicą pomiarową
obracającą się wokół „balonu”
❖ Możliwość pomiaru grubości folii w czasie rzeczywistym
❖ Podwójny pierścień chłodzący PRO-CON DUO z regulacją dystansu
❖ wyposażony w wkład do foli LDPE Ø150mm
❖ ustnik Ø250mm
❖ Wentylator o mocy 22kW oraz zmiennej prędkości
❖ Wyposażony w napęd z inwerterem do zasilania pierścienia chłodzącego
❖ Automatyczny system ultradźwiękowy współpracujący z I.B.C.
❖ Wyposażony w cztery czujniki do pomiaru średnicy „balonu” zsynchronizowany z
systemem prowadzenia wstęgi.
❖ Wentylator nadmuchowy 7,5kW o zmiennej prędkości (z inwerterem) do I.B.C.
❖ Wentylator wyciągowy 7,5kW o zmiennej prędkości (z inwerterem) do I.B.C.
Nr 3 – Urządzenie do napylania środka antypoślizgowego:
➢
➢
➢
➢
➢

- Komora podgrzewająca materiał napylający
- Przewód wysokociśnieniowy do transportu napylaneg środka
- Urządzenie umożliwiające transport środka napylającego (pompa)
- Wymienne dysze umożliwiające regulację strumienia napylanej substancji.
- Rama pozwalająca zamontować całe urządzenie na maszynie.

Nr 4: Rama maszyny wraz z koszem kalibrującym:
❖ Konstrukcja wieży o wysokości 8m
➢ Służy do zamontowania rewersyjnego odciągu.
➢ Wyposażona w podesty oraz schody z barierkami bezpieczeństwa
➢ Na pierwszym podeście przygotowana przestrzeń do zamocowania kosza
kalibrującego, szaf sterowniczych oraz chillera.
❖ Konstrukcja sprowadzająca folię wyposażona w sześć luźnych wałków o szerokości
1400mm z kontrolą naprężenia wstęgi
❖ Kosz kalibrujący dla foli o obwodzie 5200mm ,z rolkami
➢ Sterowanie przesuwem kosza (góra/dół) z głównego panelu operatora
➢ Prowadzenie balonu za pomocą luźnych rolek
➢ 8 ramion z silikonowymi rolkami
➢ 5 poziomów ramion
❖ Odciąg obrotowy zamontowany na szczycie konstrukcji wieży
➢ Szerokość 1400mm (użytkowa 1300mm)
➢ Wyposażony cylinder napędowy chromowany o szerokości 1400mm
➢ Wyposażony cylinder dociskowy pokryty gumą, sterowany pneumatycznie
▪ Odstawianie/dostawianie cylindra za pomocą zaworu elektromagnetycznego oraz
z panelu operatora
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Redukcja siły docisku za pomocą ciśnieniomierza
Rama odciągu usytułowana na obrotnicy z możliwością wypoziomowania i
zablokowania zespołu w odpowiedniej pozycji.
▪ Zespół wyrównujący z możliwością oscylacji 360° z precyzyjnym mechanizmem
różnicowym
• Wyposażony w dwie obrotowe listwy powietrzne
 Wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny za pomocą silnika liniowego
• Pompy nadmuchowe z systemem kontroli ciśnienia
▪ Wałek „bananowy” usytułowany powyżej pierwszej listwy powietrznej
➢ Sekcja chłodzenia typu „S” WRAP z dwoma stalowymi cylindrami o średnicy Ø240mm
i długości 1300mm
▪ Napędzane za pomocą paska cylindra głównego
▪ Cylindry wyposażone w wewnętrzną spirale aby zoptymalizować przepływ
czynnika chłodzącego.
➢ Silnik napędowy 4kW z odpowiednim inwerterem oraz przekładnią ślimakową
➢ Zespół składania z podwójnym systemem
▪ Wyposażony w listwy drewniane oraz rolki aluminiowe
• Wybór systemu pracy realizowany za pomocą układu pneumatycznego
▪ Zmechanizowane sterowanie zespołem sterowane z panelu operatora
➢ Trójkąty do zakładek „na zero” (szerokość zakładki równa połowie szerokości folii.
▪ Zmechanizowane ustawianie trójkątów
▪ Osłony bezpieczeństwa zespołu odciągów
▪ Dwa zespoły bezpieczeństwa na zespole wyrównującym
➢ Rama odciągu
❖ System automatycznego prowadzenia wstęgi
❖ Elektroniczny aktywator folii 1400mm
➢ Generator (20.000Hz) o regulowanej mocy 5kVa, 3 fazowy 50Hz
➢ Podwójny cylinder do aktywacji dwustronnej
➢ Max. Szerokość foli aktywowanej 1300 mm
➢ Wysokonapięciowa listwa wyładowcza podzielona na segmenty o różnej szerokości
umożliwiająca dopasowanie obszaru aktywacji
➢ Pneumatyczny system dostawiania/odstawiania elektrod
➢ Okap z wentylatorem
➢ Dwa wałki odbiorowe z czujnikami zerwania wstęgi
▪
▪

Nr 5 – Nawijarka dolna wraz z oprzyrządowaniem maszyny:
❖ Szerokość użytkowa 1300mm (wałki 1400mm). Konfiguracja typu Back to Back z
pomostem centralnym
❖ Sekcja wejściowa
➢ Platforma serwisowa dla operatora ze schodami oraz zabezpieczeniami
➢ Pierwsza sekcja cylindrów pociągowych Ø160mm
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▪ Jeden cylinder chromowany drugi pokryty gumą
➢ Siłowniki pneumatyczne do dostawiania/odstawiania cylindrów z możliwością
regulacji siły docisku
➢ Silnik 4kW z inwerterem
➢ Czujnik tensometryczny do kontroli naprężenia folii
➢ Dwa samonastawne noże do rozcinania bocznego
➢ Dwa noże z podwójnymi ostrzami do brzegowania
➢ Podest dla operatora o szerokości 800mm
❖ Sekcja nawijająca 1 i 2
➢ Trzy zespoły noży z dwoma ostrzami do rozcinania folii
➢ Trzy plastikowe rolki do wyprowadzania marginesów z obszaru cięcia
➢ Silnik 4kW z inwerterem
➢ Siłowniki pneumatyczne do dostawiania/odstawiania cylindrów z możliwością
regulacji siły docisku
➢ Programowalne czujniki tensometryczne do kontroli naprężenia folii
➢ Wałek „bananowy” z możliwością regulacji kątowej
➢ Gumowy wałek kontaktowy Ø480mm o strukturze romboidalnej
➢ Silnik 3kW z inwerterem
➢ Naprężenie regulowanej bobiny za pomocą układu pneumatycznego
➢ Automatyczne cięcie poprzeczne za pomocą noża napędzanego pneumatycznie
➢ Dwa wałki rozprężne dla gilz tekturowych Ø76mm
➢ Wciągniki elektryczne do załadunku rdzeni
➢ Główna szafa sterownicza usytułowana na bocznej obudowie sekcji nawijaka
➢ Możliwość nawijania kontaktowego z tensometryczną kontrolą naprężenia
Nr 6- Montaż ̇ wraz z uruchomieniem urządzenia
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ponadto, urządzenia
winny być dopuszczone do obrotu, a także stosowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Słownik zamówień (CPV): 42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych
1. Planowany termin realizacji zamówienia (przez co rozumie się dostawę oraz
uruchomienie przedmiotu zamówienia): do 31 lipca 2019r.
Miejsce realizacji projektu: Długa 44, 82-500 Kwidzyń
2. Warunki udziału w postępowaniu:
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
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1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie
przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który
uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu
zamówienia.
4. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia
następujących dokumentów:
I. Złożenie oferty na formularzu ofertowym — załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego
II. Złożenie specyfikacji przedmiotu zamówienia, pozwalającej ocenić parametry
techniczne.
III. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
1. Wykonawca oświadcza, że podpisze umowę warunkową po dokonaniu wyboru
oferenta w wyniku przeprowadzonej procedury ofertowej gdy jego oferta zostanie
w wybrana.
2. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie
przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 — 2020, Poddziałanie:
3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne.
3. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
6. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich
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podwykonawców dysponujących potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
8. Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania pomiędzy 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 a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szczególności pozostawione w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
9. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób
czytelny. Jeżeli oferta zostanie przygotowana w języku innym niż polski,
oferent/dostawca winien przedłożyć tłumaczenie dokumentu na język polski.
Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Zamawiający wymaga, aby
ofertę podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta przy czym
podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Oferent powinien
podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien
dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty.
Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać
spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena
powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach
zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i
Zapytaniu Ofertowym.

Sposoby składania ofert:
1) osobiście w siedzibie firmy: Lester Productions
2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 82-500 Kwidzyn, ul Długa 44
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: lukasz@lester-kwidzyn.eu,
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Osoba do kontaktu: Łukasz Szmagliński, e-mail: lukasz@lester-kwidzyn.eu tel. 663 141 030
Robert Stosik, e-mail: robert@lester-kwidzyn.eu tel. 669 684 170
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 15.10.2018 godz. 16.00
Decyduje data wpływu oferty
Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
10.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim
wyżej wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o
podane niżej kryteria oceny ofert. Oferta niespełniająca wymogów formalnych
określonych w Zapytaniu Ofertowym, podlega odrzuceniu.

2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w sposób
odpowiadający publikacji zapytania ofertowego.
3) Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z
oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych
ofert.
11.
Termin ważności oferty: 90 dni od zakończenia terminu składania ofert.
12.
Kryteria oceny ofert na wszystkie elementy zapytania ofertowego:
kryteria oceny ofert
a) cena netto (podana w
PLN lub walucie
obcej*)

Waga

maksymalna liczba
punktów

90%

90

10%
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b) Gwarancja na maszynę

w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni
kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez
Zamawiającego
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN(podana w PLN lub walucie obcej*) będą
przyznawane wg następującej formuły:
C min
x 100 x
Cr
C min — cena minimalna w zbiorze
C r — cena oferty rozpatrywanej
A n — liczba punktów przyznana ofercie
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b) Punkty w ramach kryterium Gwarancja na maszynę będą przyznawane wg następującej
formuły:
Gwarancja poniżej 12 miesięcy —0 pkt.
Gwarancja od 12 miesięcy włącznie do 23 miesięcy włącznie — 5 pkt.
Gwarancja powyżej 23 miesięcy — 10 pkt.
Punkty z oceny kryterium a) — b) zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena
łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać
maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy oferentowi, którego oferta uzyska największą
liczbę punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez
Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 2020, Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na
Innowacje Technologiczne.
W przypadku, gdy rozpatrywane oferty otrzymają taką samą liczbę punktów (jako sumę
punktów ze wszystkich kryteriów), zastosowanie będzie miało kryterium rozstrzygające.
Wybrana zostanie oferta korzystniejsza pod względem oddziaływania na środowisko i
klimat, tj. mniejsze zużycie energii.
Zamawiający upubliczni wynik postepowania w taki sposób, w jaki zostało upublicznione
zapytanie ofertowe
13.
Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się
wzajemne powiązania pomiędzy 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 a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
pozostawione w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr
1 do zapytania ofertowego).
14.
Warunki dokonania zmiany umowy:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku
przeprowadzenia Zapytania Ofertowego (w tym możliwość zmiany maksymalnego terminu
realizacji zamówienia, zmiana terminu płatności), w następujących przypadkach:
1) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w
terminach określonych w umowie;
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których
nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień
przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
4) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy.
15.
1)

2)
3)

4)

5)
6)

Zastrzeżenia
Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym wykonawcą przewidziane
zostaną kary umowne za opóźnienie dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub
dostawę sprzętu nie spełniającego założeń zapytania ofertowego w wysokości 0,5 %
wartości kontraktu brutto za każdy tydzień opóźnienia w dostawie sprzętu (tj. w
przypadku braku dostawy) lub odpowiednio dostawie niepełnego/niekompletnego
sprzętu (tj. w przypadku gdy wybrany wykonawca dokona niepełnej lub
niekompletnej dostawy) lub odpowiednio sprzętu niespełniającego założeń
zawartych w zapytaniu ofertowym, nie więcej niż 8% wartości kontraktu brutto, na co
Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.
Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza
ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania
uzupełnień w takim przypadku Zamawiający:
Zamawiający poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia
niniejszego zapytania ofertowego oraz poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich
oferentów, którzy dotychczas złożyli oferty. Ponadto, wydłuży termin składania ofert
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach składanych przez oferentów.
W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień
dotyczących złożonych przez nich ofert.
Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
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7) Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z
zaakceptowaniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym.
8) Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego w
każdym momencie postępowania.

………………………………………………….
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2018 z dnia 14.09.2018
Formularz ofertowy.
OFERTA DLA:
…………………………………………..
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 14.09.2018 dotyczącego zakupu:
………………………………………………………………….
związane z projektem pt. „Wdrożenie do produkcji nowej technologii: antypoślizgowych,
zabezpieczonych mikrobiologicznie opakowań́ z tworzyw sztucznych.” składam niniejszą
ofertę na wykonanie w/w zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym na
zapytaniu ofertowym 1/2018.
I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy
Nazwa
Adres:
.
NIP:
Il. Warunki cenowe oferty
Lp.

Przedmiot zamówienia

Cena netto*

Cena brutto*

Waluta*

1.

2.
3.

W przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni
kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez
Zamawiającego.
Gwarancja na maszynę
*miesięcy
Zużycie energii przy maksymalnej wydajności maszyny :……………………………………
Ważność oferty:180 dni od zakończenia terminu składania ofert.
III. Oświadczenia Wykonawcy
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:
1) Wykonawca oświadcza, że podpisze umowę warunkową po dokonaniu wyboru oferenta
w wyniku przeprowadzonej procedury ofertowej, gdy jego oferta zostanie wybrana.
2) Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez
Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 — 2020, Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na
Innowacje Technologiczne.
3) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w
zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
4) Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające
prawidłową realizację zamówienia.
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6) Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
7) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich
podwykonawców dysponujących potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
8) Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
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 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
pozostawione w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki tub kurateli.
Załączniki do niniejszego formularza ofertowego:
1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia (dodatkowy opis przedmiotu zamówienia).
Miejscowość: ………………………………..*, dnia ….…..10.2018 r.

(podpis i pieczęć wystawcy oferty) *
*dane obligatoryjne
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