Pabianice, dn. 25.08.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

PPHU Jakub Wendler z siedzibą w Pabianicach przy ul. gen. Romualda
Traugutta 4A, realizuje projekt „Zakup i wdrożenie nowej technologii wytarzania
trudnopalnych dzianin poliestrowych”. Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje
technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup
barwiarki laboratoryjnej 20-kubkowej o pojemności 150 ml (1 szt.)

1. Zamawiający i osoby uprawnione do kontaktu z oferentami.
PPHU Jakub Wendler
ul. gen. Romualda Traugutta 4A, 95-200 Pabianice,
NIP 7310000498, REGON 470528725
Tel. 42 213 00 44
Fax 42 213 01 99
Osoby uprawnione do kontaktów:
Justyna Modranka
tel. +48 604 173 000
e-mail: justyna@jakubwendler.com.pl
Agata Wendler
tel. +48 602 523 423
e-mail: biuro@jakubwendler.com.pl

2. Postanowienia ogólne.
2.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
2.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
3.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup barwiarki laboratoryjnej 20-kubkowej o
pojemności 150 ml (1 szt.).
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i
uszkodzeń.
Minimalne wymagania technologiczne:
‒

Barwienie próbek od 100 g do 200 g

‒

Krotność kąpieli od 1:5 do 1:10

‒

Maksymalna ilość kubków: 20, pojemność 150 ml

‒

Panel sterowania; menu sterownika w języku polskim

‒

Ogrzewanie / chłodzenie (gradient od 0,2 do 3,5°C

‒

Zakres temperatur od 20 do 135°C

KOD CPV: 42718000-2
Nazwa kodu: Włókiennicze maszyny wykańczalnicze
4.

Termin realizacji zamówienia.
Zamawiający zainteresowany jest jak najszybszym terminem realizacji przedmiotu
zamówienia – nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
Termin

dostawy

jest

warunkiem

koniecznym

do

spełnienia

i

nie

podlega

negocjacjom.
5.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy łącznie
spełniają następujące warunki:
5.1.1. Posiadają

uprawnienia

do

wykonywania

określonej

działalności

lub

czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
5.1.2. Nie ogłoszono upadłości w stosunku do wykonawcy, nie złożono wniosku o
upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania
likwidacyjnego;

5.1.3. Znajdują

się

w

sytuacji

ekonomicznej

i

finansowej

zapewniającej

wykonanie przedmiotu zamówienia.
5.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „Spełnia”/
„Nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedłożonych
przez Wykonawcę do oferty i oświadczeniach zawartych w Formularzu ofertowym.
6.

Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania
Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia
zobowiązań

w

imieniu

Zamawiającego

lub

osobami

wykonującymi

w

imieniu

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
o

Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

o

Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

o

Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurent,
pełnomocnika,

pozostawaniu

w

związku

małżeńskim,

w

stosunku

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnie w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
o

Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenia z postępowania wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie – załącznik nr 2

7.

Informacja

o

oświadczeniach

i

dokumentach

jakie

mają

dostarczyć

Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków zamówienia:
7.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru – KRS wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy
przed upływem terminu składania ofert lub równoważna odpisowi z KRS
informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców /
zaświadczeni o wpisie do CEIDG wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert lub mający moc zaświadczenia o wpisie wydruk
z CEIDG (dotyczy wyłącznie podmiot, którego danych rejestrowych nie można
ustalić na podstawie wydruku aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do
Rejestru

udostępnionych

przez

Centralną

Informację

Krajowego

Rejestru

Sądowego na stronie internetowej ems.ms.gov.pl lub na podstawie zaświadczenia
o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
7.2. Wypełniony formularz oferty (wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego).

7.3. Oświadczenie

wykonawcy

o

niepozostawaniu

w

stosunku

powiązania

z

Zamawiającym (wg załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

8.

Termin i miejsce złożenia oferty.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2016 r. do
godziny 16:00.
o

Osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami
podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji na adres Zamawiającego:
PPHU Jakub Wendler
ul. gen. Romualda Traugutta 4A,
95-200 Pabianice,

o

W formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z
załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres email: justyna@jakubwendler.com.pl z tytułem: „Oferta na dostawę barwiarki
laboratoryjnej 20-kubkowej o pojemności 150 ml”.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do siedziby
Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie
określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym
wniesieniu oferty.
Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym
Zapytaniu ofertowym. W języku polskim, w formie pisemnej. Powinna zawierać co
najmniej wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania oraz wszystkie wymagane załączniki. Wykonawca może złożyć tylko jedną
ofertę. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby
podpisującej ofertę niw wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy
dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

9.

Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres min. 30 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.09.2016 r. o godz. 16.30 w siedzibie
Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
11. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.
Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz
znaczenie tych kryteriów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100
Lp.

Rodzaj Kryterium

Punktacja

1

Cena

Od 0 do 70

Sposób oceny
Stosunek ceny najniższej oferty do ceny
badanej oferty mnożony przez 70

2

Okres gwarancji

Od 0 do 20

liczony w m-cach

Długość okresu gwarancji:


od 0 do 12 m-cy – 0 punktów;



powyżej 12 – do 24 m-cy – 10
punktów;


3

Czas reakcji serwisu
w godzinach

Od 0 do 10

powyżej 24 m-cy – 20 punktów;

Czas reakcji serwisu:


do 12 h – 10 punktów;



do 24 h – 5 punktów;



powyżej 24 h – 0 punktów;

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria. Ilość punktów za poszczególne kryteria
po zsumowaniu będzie stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość
punktów.

Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena
netto wyrażona w PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż
PLN, centa ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty
opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień otwarcia
ofert. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania
Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia porównywalności ofert dostawców
krajowych i zagranicznych ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena netto (bez
podatku VAT) określona w ofercie.
12.Informacje dotyczące najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie podmioty,
które przesłały oferty w ustalonym terminie.
13.Pozostałe informacje.
13.1.

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości

pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody
na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
13.2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
o

zmiany warunków udzielenia zamówienia,

o

unieważnienia postępowania,

o

nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

o

pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego
zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe
stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
14.Załączniki:
14.1.

Formularz ofertowy,

14.2.

Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania,

