Kędzierzyn - Koźle, 29.03.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.1/POIR/1.1.1/2018

na dostawę aparatu do oznaczenia temperatury kroplenia
(finansowanie w ramach leasingu)
w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa.

1.

ZAMAWIAJĄCY

EuroCeras Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn – Koźle

2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do oznaczenia temperatury kroplenia, (finansowanie
w ramach leasingu). Aparat ten musi być urządzeniem nowym i spełniać łącznie parametry/funkcjonalności
nie gorsze, równoważne lub wyższe, tj.:
- oznaczanie temperatury kroplenia oraz temperatury mięknięcia,
- obserwacja kolorowego obrazu wideo „online” w czasie pomiaru,
- Zakres temperatury: RT – 400 ˚C,
- 2 pozycje na kubki,
- min. 2 jednostki temperaturowe: ˚C oraz ˚F,
- Interfejs użytkownika:
- kolorowy ekran dotykowy,
- eksport wideo na kartę SD,
- min. 100 substancji w bazie danych,
Ponadto: opcja drukowania, tworzenie raportów pdf, eksport danych na kartę SD oraz zgodność ze
standardami:
Temperatura kroplenia:
•
•

European Pharmacopeia (Ph.Eur.) 2.2.17 (woski, parafina)
ASTM D3954 (woski)
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•
•

IP396 (materiały smarne)
ASTM D566, ASTM D2265, DIN ISO 2176 (materiały smarne)

Temperatura mięknięcia:
•
•
•

ASTM D3104, ASTM D3461 (asfalt, smoła)
DIN 51920 (wypełniacze)
ASTM D6090 (żywice).

Wspólny słownik zamówień- kod CPV przedmiotu zapytania ofertowego: 38500000-0 Aparatura kontrolna
i badawcza
3.
1)

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w
agnieszka.gross@euroceras.pl

terminie

do

dnia

9.04.2018 r.

elektronicznie

na

adres:

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych Ofert.
4.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela Pani Agnieszka Gross, dane do kontaktu:
tel. +48 77 488 66 80, e-mail: agnieszka.gross@euroceras.pl.

5.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Ofertę należy sporządzić
do zapytania ofertowego.

na

załączonym

formularzu

oferty

stanowiącym

załącznik

nr

1

Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych.

6.

MAKSYMALNE TERMINY REALIZACJI:

1)

Kompletna dostawa i instalacja przedmiotu zamówienia na adres w podany w pkt 1 Zapytania musi
nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2018 r.

2)

Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu kompletnej dostawy, Zamawiający uprawniony
jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, jak
również skutkować będzie naliczeniem kar umownych założonych w Umowie z dostawcą
i przedstawionych w pkt. 12 niniejszego Zapytania ofertowego.
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7.

MIEJSCE DOSTAWY:

EuroCeras Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn – Koźle

8.

KRYTERIUM DOSTĘPU/ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca składający ofertę winien wykazać się posiadaniem odpowiedniego doświadczenia
oraz zapleczem w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia, dysponować potencjałem organizacyjno
– technicznym i znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

9.

SERWIS i GWARANCJA:

1) Naprawa urządzeń będzie się odbywała w miejscu jego użytkowania, w siedzibie Zamawiającego, chyba,
że usunięcie wad w ten sposób nie będzie możliwe.
2) Jeśli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie będzie możliwa Wykonawca odbierze sprzęt i dostarczy go
do miejsca naprawy, koszty transportu pokrywa Wykonawca.
3) W ramach wsparcia Wykonawca będzie realizował konsultacje techniczne w siedzibie Zamawiającego.
4) Konsultacje będą obejmować: udzielanie wyjaśnień, prace instalacyjne, instruktaż związany z przedmiotem
zapytania.
5) Konsultacje techniczne będą realizowane drogą telefoniczną i elektroniczną. Na życzenie Zamawiającego
Wykonawca zobowiązuje się do realizowania konsultacji technicznych w siedzibie Zamawiającego.

10.

KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi poniżej:
a) Całkowita cena netto za realizację zamówienia – 80 pkt;
(W przypadku podania ceny netto w innej walucie niż PLN wartość do PLN będzie przeliczana wg średniego kursu
NBP podanego na dzień oceny ofert).

b) Okres gwarancji (liczony w miesiącach) – 20 pkt.
ad. a) Liczba punktów w kryterium „cena” przyznawana będzie wg poniższego wzoru:
Pa= Cmin/ Ca x 80 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”,
Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
Ca- cena całkowita oferty „a”.
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ad. b) Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawana wg poniższego wzoru:
Pa= Ga/ Gmax x 20 pkt, gdzie:
Pa - liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „okres gwarancji”,
Ga - okres gwarancji wskazany w ofercie „a” liczony od daty zainstalowania i uruchomienia
przedmiotu zamówienia
Gmax - najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny.

Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena + okres
gwarancji).
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium
oferta zostanie uznana za nieważną.
11.

OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIAN UMOWY Z DOSTAWCĄ ZAWARTEJ
W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który
zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one
mogły być wprowadzone z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.
3) Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
- wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

12.

DODATKOWE INFORMACJE:

1)

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2)

Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość i nie dopuszcza się składania ofert
obejmujących część zakresu zamówienia.

3)

Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
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4)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania i wprowadzania zmian w postępowaniu.

5)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez
Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia w Umowie Zamówienia finansowych kar umownych za każdy dzień opóźnienia
w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego przez wybranego Oferenta w ofercie.

6)

W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie
projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe
negocjacje cenowe.

7)

Termin związania ofertą: 14 dni od terminu złożenia oferty.

8)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna,
iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco
niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym
przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym
terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9)

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich,
których parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych
w przedmiocie zamówienia.

10) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11) Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z zasadą równość szans oraz z zachowaniem przepisów
Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 1238
z późn. zm.).
12) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych
w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości
informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
13) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych
w załącznikach).

5

