Mikołów, 06.08.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z realizacją
projektu pt. „Budowa CBR INMET w celu prowadzenia prac badawczo – rozwojowych w zakresie
badań nad innowacyjnymi produktami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie
2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39141100-3 – Regały
ZAMAWIAJACY:
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Projektowe „INMETˮ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Żwirki i Wigury 6
43-190 Mikołów

1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A.
1)
2)
3)

I grupa regałów
Regał półkowy 5000x2000x800; 20 półek; 200 kg/półka – 4 szt.
Regał półkowy 5000x2000x600; 20 półek; 160 kg/półka – 1 szt.
Regał półkowy 3000x2000x600; 12 półek; 160 kg/półka – 1 szt.

Spełniające poniższe wymagania:
• Wskaźniki jakościowe dla regałów
Regały powinny posiadać certyfikat ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002. Wyliczenia wytrzymałościowe
dla regałów:
Wszystkie wyliczenia statyczne konstrukcji oraz ustawienie i wymiary regałów powinny być
wykonane zgodnie z normą FEM 10.3.01 oraz FEM 10.2.03
• Rama nośna – powinna być złożona z dwóch słupów o profilu zamkniętym, stężeń łączonych za
pomocą śrub o profilu półzamkniętym oraz stóp zapewniając doskonałą sztywność
wyboczeniową oraz gięto-skrętną. Rama powinna być wykończona wysokiej jakości powłoką
poliestrowo – epoksydową nanoszoną na gorąco. Kolor RAL5010.
• Półki – powinny być wykonane z blachy cynkowanej, giętej czterokrotnie w celu zwiększenia
sztywności, podparte w każdy rogu klipsami, regulowane co 25 mm, o zaokrąglonej krawędzi
zapobiegającej skaleczeniom.
• Gwarancja – 5 lat
• Termin realizacji – do 10 dni od daty złożenia zamówienia, ale nie później niż do 31.08.2018
B. II grupa regałów
1) Regał półkowy 2000x2000x600; 8 półek; 160 kg/półka – 3 szt.
Spełniające poniższe wymagania:
• Wskaźniki jakościowe dla regałów

Regały powinny posiadać certyfikat ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002.
• Wyliczenia wytrzymałościowe dla regałów:
Wszystkie wyliczenia statyczne konstrukcji oraz ustawienie i wymiary regałów powinny być
wykonane zgodnie z normą FEM 10.3.01 oraz FEM 10.2.03
• Rama nośna – powinna być złożona z dwóch słupów o profilu zamkniętym, stężeń łączonych za
pomocą śrub o profilu półzamkniętym oraz stóp zapewniając doskonałą sztywność
wyboczeniową oraz gięto-skrętną. Rama powinna być wykończona wysokiej jakości powłoką
poliestrowo – epoksydową nanoszoną na gorąco. Kolor RAL5010.
• Półki – powinny być wykonane z blachy cynkowanej, giętej czterokrotnie w celu zwiększenia
sztywności, podparte w każdy rogu klipsami, regulowane co 25 mm, o zaokrąglonej krawędzi
zapobiegającej skaleczeniom.
• Gwarancja – 5 lat
• Termin realizacji – do 10 dni od daty złożenia Zamówienia, ale nie później niż do 31.08.2018

Termin realizacji (regały z części A i B): najpóźniej do 31.08.2018 r.
Miejsce realizacji: Mikołów ul. Żwirki i Wigury 4
Gwarancje:
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 5 lat.
2. Zamawiający będzie wykonywał uprawnienia z tytułu gwarancji poprzez złożenie pisemnej
reklamacji na adres mailowy Dostawcy.
3. Powyższe nie uchybia możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy.

2. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
Oferenci biorący udział w postepowaniu powinni spełniać następujące warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
• posiadają zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
• zamówienie powinno zostać zrealizowane w sposób korzystny z punktu widzenia
ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców,
energii itp.

3.

KRYTERIA OCENY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryteria:
1) Cena netto – do 50 punktów
Nazwa kryterium

Waga [%]

CENA NETTO

50

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:

PC = (CN/CO) X 50
gdzie:
Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa zaoferowana cena
Co– cena z rozpatrywanej oferty
50 – waga kryterium
2) Okres gwarancji – do 20 punktów

Nazwa kryterium

Waga [%]

OKRES GWARANCJI

20

PG= (GN/GO) X 20
gdzie:
Pg – liczba punktów w kryterium okres gwarancji przyznanych rozpatrywanej ofercie
Gn – najdłuższy okres gwarancji
Go – okres gwarancji z rozpatrywanej oferty
20 – waga kryterium
3) Termin realizacji – do 30 punktów

Nazwa kryterium

Waga [%]

TERMIN REALIZACJI

30

PR= (RN/RO) X 30
gdzie:
Pr – liczba punktów w kryterium termin realizacji przyznanych rozpatrywanej ofercie
Rn – najkrótszy okres realizacji
Ro – termin realizacji z rozpatrywanej oferty
30 – waga kryterium

Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego zespół.
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów.
W trakcie dokonywania wyboru oferty Zamawiający zapewni wybór oferty najbardziej korzystnej pod
względem oddziaływania na środowisko.

4. TERMIN I SPOSOB SKLADANIA OFERT
Oferta powinna zawierać:
•
•

dane teleadresowe Oferenta;
specyfikację przedmiotu zamówienia;

•
•
•
•

cenę netto wyrażoną w PLN;
datę ważności oferty co najmniej do dnia 31.08.2018 roku;
oświadczenie, iż Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
zgodnie z definicją zamieszczoną w Zapytaniu Ofertowym;
oświadczenie, że Oferent spełnia wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym.

Oferty należy przesyłać drogą mailową na adres: tduda@inmet.com.pl do dnia 13.08.2018 r.
Liczy się data wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. DEFINICJA POWIAZAN OSOBOWYCH LUB KAPITALOWYCH
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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, 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.

6. INFORMACJE DODATKOWE
•
•
•
•
•
•

•

Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia prosimy kierować do Pana Tomasza Dudy na
adres mailowy tduda@inmet.com.pl
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści składanych ofert,
O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący
udział w przedmiotowej procedurze.
Wyniki postępowania zostaną przesłane do wszystkich Oferentów, którzy złożyli ofertę.
Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta i
ceny netto złożonej oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zapytaniu ofertowym.
Informacja o zmiana zostanie udostępiona zgodnie ze sposobem udostępnienia zapytania
ofertowego. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej
dokonaniu. Zmiana w zapytaniu ofertowym może skutkować zmianą terminu składania
ofert.
Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent zobowiązuje się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem
Zamawiającego.

•
•

•
•
•

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania:
o Istotne zmiany treści niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiającego,
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności ;
o Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony
wniosek w następujących przypadkach:
▪
zmiany adresu siedziby Wykonawcy,
▪
zmiany nazwy firmy Wykonawcy,
▪
wystąpi konieczność zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
▪
w przypadku konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
▪
możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla
Zamawiającego, a na dokonanie tych zmian wyraża zgodę Wykonawca,
▪
wystąpi okoliczność, której nie można było przewidzieć podczas zawierania
umowy, a która uniemożliwia realizację umowy w jej pierwotnej treści,
▪
dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza
o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie
wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
▪
wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia
spowodowana:
a) uzasadnionymi przerwami powstałymi z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego,
b) zmianami przepisów prawa mającymi wpływ na możliwość terminowej
realizacji umowy,
c) szczególnie uzasadnionymi trudnościami w pozyskaniu materiałów
wyjściowych do poszczególnych elementów realizacji umowy,
d) siłą wyższą lub innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub
których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie
uniknąć lub przewidzieć,
e) zmianą przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i
mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,
f) przedłużeniem, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa,
czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin
wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy,
g) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w
szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi
lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy
wynagrodzenia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia lub unieważnienia
przedmiotowej procedury bez podania przyczyny na każdym etapie;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia
uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w

wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w
umowie zawartej z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia
Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i
nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego,
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.
o z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich
kosztów,
o wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.

