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
nabycie praw do stosowania technologii wytwarzania trudnopalnych dzianin
poliestrowych.

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 nabycie praw do stosowania technologii wytwarzania
trudnopalnych dzianin poliestrowych w formie licencji.
Zamawiający jest zainteresowany nabyciem licencji na nową technologię, która
została objęta ochroną prawną maksymalnie 1 rok przed dniem publikacji niniejszego
zapytania. Oferent jest zobowiązany do załączenia do oferty kopii dokumentów
potwierdzających objęcie technologii ochroną prawną (patent).
Nowa technologia ma dać możliwość nadania dzianinom trwalszych właściwości
trudnopalnych niezanikających nawet po 50 praniach.
Substancja uniepalniająca ma wnikać w strukturę dzianiny w procesie barwienia a nie
tworzyć jedynie powłoki ochronnej na powierzchni wyrobu, jak ma to miejsce w
standardowych rozwiązaniach, gdzie środek nanoszony jest w postaci apretury.
Produkty (dzianiny) wykańczane w oparciu o przedmiotową technologię mają
charakteryzować się:
−

trwałą trudnozapalność, odporność na warunki użytkowe i konserwację
(wielokrotne pranie w kąpielach wodnych i rozpuszczalnikowych – czyszczenie
chemiczne,

−

brakiem podtrzymania żarzenia po odjęciu źródła ciepła,

−

niewystępowaniem osadów (wykrystalizowań) na powierzchni wyrobu,

−

niepowodowaniem niekorzystnych odcieni i żywość wybarwień i wydruków
wyrobów, ani też zmian stopnia bieli (zażółcenia wyrobów białych),

−

brakiem niekorzystnego wpływu na tzw. chwyt wyrobów w stosunku do
produktów standardowych, tzn. bez właściwości trudnozapalnych,

−

brakiem niekorzystnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe wyrobów

−

dobra przerobowość i szwalność,

−

istotnymi cechami o charakterze ekologicznym i higienicznym (nietoksyczność
gazowych produktów spalania, niepowodowanie odczynów alergicznych w
kontakcie ze skórą, dobra przewiewność),

−

pozytywnym wpływem na środowisko (ograniczenie zużycia substancji
chemicznych o potencjalnie szkodliwym wpływie na środowisko, ograniczenie
energochłonności i wodochłonności w procesie produkcji dzianin
trudnopalnych).

4.

Termin realizacji zamówienia.
Zamawiający zainteresowany jest jak najszybszym terminem realizacji przedmiotu
zamówienia – nie później niż do dnia 16.09.2016 r.

5.

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

6.

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 technologii
wytwarzania trudnopalnych dzianin poliestrowych”.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do
Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie
określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o
skutecznym wniesieniu oferty.
Formularz oferty stanowi załącznik nr 1.
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 nie 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.

7.

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

8.

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.

9.

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

Punktacj

Sposób oceny

a
1

Cena

Od 0 do

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny

100

badanej oferty mnożony przez 100

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
wyliczonych w oparciu o powyższe kryterium. 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.

10.Informacje dotyczące najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie podmioty,
które przesłały oferty w ustalonym terminie.

11.Pozostałe informacje.
11.1.

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.
11.2.

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.
12.Załączniki:
12.1.

Formularz ofertowy,

12.2.

Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania,

12.3.

Wzór umowy licencyjnej.

