Białobrzegi, 21.07.2018 R.

ZAPYTANIE OFERTOWE.

1. Dane identyfikacyjne zamawiającego:
Firma Handlowa Pretty Jolanta Wielgus
Ul. Konopnickiej 3/5
26-800 Białobrzegi
ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ O PRZEDSTAWIENIE OFERTY NA:
Dostawę składarki rewersyjnej do magla.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa składarki rewersyjnej do magla z montażem i uruchomieniem w miejscowości
Kolonia Brzeźce ul. Łąkowa 12 nr działki ewd. 10/8

Parametry urządzenia:
1. Składarka rewersyjna do magla:
Składy rewersyjne, minimum 2 złożenia wzdłóżne, praca 1,2,3 torowo, szerokość robocza
minimum 2,95m maksymalnie 3,1m, minimalna prędkość początkowa pasów 6m/min
maksymalna prędkość końcowa 30m/min, antystatyczne poszycie wałków, sterownik
współpracujący z maglem o szerokości roboczej 3m(sterowanie prędkością magla,
sterowanie dociskiem wału, zmiana prędkości wyprzedzenia pasów), sterownik
umożliwiający centralne przełączenie programu w całej linii maglowniczej, przenośnik skośny
łączący magiel o dł. minimum 1,44m maksymalnie 1,48m z systemem pomiarowym od
300mm do 2700mm. otwarty bypass bez przekierowania strumieniem powietrza
bezpośrednio do wyjścia, zewnętrznie umiejscowione sprzęgła elektomechaniczne, Brak
składania powietrznego, most serwisowy, w tym poręcz i drabina do wiązania taśm
samoprzylepnych i usuwania woskowej szmatki. Most serwisowy chroniony przez szynę
bezpieczeństwa biegnącą dookoła. Drabina wyposażona jest w poręcz po obu stronach i
może być zablokowana przez zamek bezpieczeństwa, Brak składania powietrznego.
Szerokość minimum 3,6m maksimum 3,7m, głębokość bez pasów transportowych minimum
1,15m maksimum 1,2m. Urządzenie kontabilne z urządzeniem zainstalowanym u
zamawiającego, podłączenie bez utraty gwarancji udzielonej na magiel, wyłączniki awaryjne
rozłączająca całą linie maglowniczą.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać podmioty które:

1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie dostawy opisanych urządzeń wymienionych
w opisie przedmiotu zamówienia minimum 36 miesięcy. W celu weryfikacji warunku 1,
zamawiający sam zweryfikuje jego spełnienie poprzez informacje z systemu CEiDG albo KRS.

2. Posiadają doświadczenie w realizacji dostaw zgodnych co do rodzaju i przeznaczenia z
przedmiotem zamówienia.
4. Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące
kryteria:
l.p.

Opis kryterium

Waga

1

Cena

50%

2

Gwarancja.

30%

3

Czas reakcji serwisowej w razie awarii

10%

4

Ilość przeglądów
gwarancji

serwisowych

w

ramach 10%

Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium. Pierwsze miejsce 3 pkt,
drugie miejsce 2 pkt, trzecie miejsce 1 pkt. Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów
punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego. Gdy dwóch oferentów
zaoferuje w danym kryterium taką samą wartość (np. taki sam okres gwarancji), obaj zajmą
te same miejsce w rankingu dla danego kryterium. Najmniejsza możliwa liczba punktów do
zdobycia dla każdego z kryterium to 1 a największa to 3.

Sposób przyznawania punktów na przykładzie kryterium najniższa cena:
Oferta 1 - Pierwsze miejsce – 3pkt.
Oferta 2 - Drugie miejsce – 2pkt.
Oferta 3 - Trzecie miejsce – 1pkt.
Oferta 4 – Czwarte miejsce – 0pkt.

Liczba zdobytych punktów przez poszczególnych oferentów dla kryterium najniższa cena:
Oferta 1 - 3pkt x 50% = 1,5 pkt.
Oferta 2 - 2pkt. X 50%= 1 pkt.
Oferta 3 - 1pkt x 50%= 0,5 pkt.
Oferta 4 – 0pkt x 50%= 0pkt.

Pozostałe oferty otrzymują 0 punktów. Gdy dwóch oferentów uzyska taką samą liczbę
punktów, wyżej w rankingu będzie ten który wskazał najniższą cenę, następnie ten, który
wskazał dłuższy okres gwarancji.

5. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego 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, pełnomocnikapozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej,- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. Wraz z ofertą
należy złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
6. Termin składania ofert: 04.08.2018 roku.
7. Termin realizacji zamówienia:
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia: do 19.11.2018

8. Ofertę należy złożyć w:
Firma Handlowa Pretty Jolanta Wielgus
Ul. Marii Konopnickiej 3/5
26-800 Białobrzegi
Akceptowalne formy składania ofert: list polecony, osobiście, wiadomość e-mail
(elektronicznie). Data wpływu oferty musi mieścić się w terminie składania ofert wskazanym
w punkcie 6 niniejszego zapytania ofertowego.
Telefon kontaktowy: p. Grzegorz Wielgus 513 364 409
9. Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w sprawie
wyboru wykonawcy zadania, bez wyboru żadnej z ofert – bez podania przyczyny.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
•

dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),

•

opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
(opis przedmiotu zamówienia),

•

wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,

•

okres gwarancji,

•

termin realizacji zamówienia,

•

termin ważności oferty.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę
wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/ nagłówkową, zostać
sporządzone w miarę możliwości na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również
zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej
do występowania w jego imieniu.
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto
wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności,
możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i
serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy (jeśli dotyczy), itp. Niedopuszczalne
jest składanie ofert częściowych.

