Zapytanie ofertowe nr 01/08/2018

Dotyczy projektu pn.
„Centrum Badawczo-Rozwojowe chemicznej obróbki metali”

realizowanego w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tarnowskie Góry, dnia 14 sierpnia 2018 r.

Centrum Badawczo-Rozwojowe chemicznej obróbki metali.
Chimimeca Polska. Sp. z o.o.
ul. Zagórska 167A
42-600 Tarnowskie Góry

W związku z realizacją projektu: „Centrum Badawczo-Rozwojowe chemicznej obróbki metali”

realizowanego w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spółka Chimimeca Polska Sp. z o.o.
zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego i zaprasza do
składania ofert dotyczących dostawy suwnic.
I.

ZAMAWIAJĄCY
CHIMIMECA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Zagórska 167A, 42-600 Tarnowskie Góry
KRS: 0000190208, NIP: 6452322432,
tel. +48 662 072 426
e-mail oferty.cbr@chimimeca.pl
http://www.chimimeca.pl

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi/dostawy
- dostawie i montażu suwnic Q=3,2 t oraz Q=5,0 t wraz z linią zasilającą na torze,
- przeprowadzeniu prób pomontażowych oraz pomiarów elektrycznych,
- przygotowaniu przedmiotu zamówienia do odbioru UDT.

polegającej

na:

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
42414210-6
suwnice
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
A. dostawę oraz montaż:
A.1. SUWNICA JEDNODŹWIGAROWA NATOROWA Q = 3,2 t
−

udźwig 3,2 t

−

minimalna rozpiętość: 20 m

−

minimalna wysokość podnoszenia: 5,5 m

−

minimalna długość toru jezdnego: 30 m

−

prędkość podnoszenia: 5/0,8 [m/min] - 2 biegi

−

prędkość jazdy wciągnika: 20/5 [m/min] - falownik

−

prędkość jazdy suwnicy: 32/8 [m/min] - falownik

−

zasilanie: 400V, 50Hz

−

grupa natężenia pracy: GNP = A5 (2m)

−

kategoria korozyjności: C4

−

wciągnik: elektryczny linowy

−

urządzenie antykolizyjne: tak

− silniki podnoszenia, jazdy wózka i jazdy suwnicy w obudowach o stopniu ochrony minimum IP55
− szafa suwnicy i wciągnika nierdzewna lub pomalowana w klasie minimum C4
−

sterowanie: z kasety sterowniczej lub opcja radiowa
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A.2. SUWNICA JEDNODŹWIGAROWA NATOROWA Q = 5 t
−

udźwig 5,0 t

−

minimalna rozpiętość: 20 m

−

minimalna wysokość podnoszenia: 5,5 m

−

minimalna długość toru jezdnego: 30 m

−

prędkość podnoszenia: 5/0,8 [m/min] - 2 biegi

−

prędkość jazdy wciągnika: 20/5 [m/min] - falownik

−

prędkość jazdy suwnicy: 40/10 [m/min] - falownik

−

zasilanie: 400V, 50Hz

−

grupa natężenia pracy: GNP = A5 (2m)

−

kategoria korozyjności: C4

−

wciągnik: elektryczny linowy

−

urządzenie antykolizyjne: tak

− silniki podnoszenia, jazdy wózka i jazdy suwnicy w obudowach o stopniu ochrony minimum IP55
− szafa suwnicy i wciągnika nierdzewna lub pomalowana w klasie minimum C4
−

sterowanie: z kasety sterowniczej lub opcja radiowa

Dopuszcza się składanie ofert zawierających technologie równe lub lepsze od ww., jednak przy
zachowaniu podanych w opisie wartości skrajnych, co wynika ze specyfiki Projektu.
B. Wykonanie linii zasilającej na torze, na terenie hali w Tarnowskich Górach.
C. Przeprowadzenie prób pomontażowych oraz pomiarów elektrycznych.
D. Przygotowanie przedmiotu zamówienia do odbioru UDT. Uczestnictwo w odbiorze UDT.
III.

OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Kryteria dopuszczające:
−

złożenie oferty w terminie,

−

przygotowanie oferty zgodnie z określonymi wymaganiami,

−

parametry oferowanych urządzeń muszą być zgodne z określonymi wymogami.

Niespełnienie choćby jednego powyższego kryterium spowoduje odrzucenie oferty – nie będzie
podlegała dalszej ocenie.
Kryteria punktowe:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące elementy: cena zamówienia netto, całkowity
termin realizacji oraz okres gwarancji.
1. Zastosowanie wagi dla kryteriów:
A. Kryterium 1 – cena zamówienia netto – waga 70%
B. Kryterium 2 – termin realizacji – waga 20%
C. Kryterium 3 – okres gwarancji – waga 10%
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2. Zastosowane kryteria do oceny punktowej ofert:
A. Kryterium 1 – cena zamówienia netto (max 70 pkt.)
Liczba punktów (C) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:
𝐶=(

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗
) 𝑥 70 𝑝𝑘𝑡.
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗

B. Kryterium 2 – termin realizacji (max 20 pkt.)
Liczba punktów (T) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:
𝑁𝑎𝑗𝑘𝑟ó𝑡𝑠𝑧𝑦 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖
𝑇=(
) 𝑥 20 𝑝𝑘𝑡.
𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑦 𝑤 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗

C. Kryterium 3 – okres gwarancji (max 10 pkt.)
Liczba punktów (G) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:
𝑁𝑎𝑗𝑑ł𝑢ż𝑠𝑧𝑦 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖
𝐺=(
) 𝑥 10 𝑝𝑘𝑡.
𝑂𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑦 𝑤 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗

Ocena końcowa zostanie dokonana poprzez zsumowanie dla każdego z oferentów liczby punktów
uzyskanych w każdym z kryteriów wg wzoru:
K=C+T+G
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg wzoru powyżej zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
IV.

WARUNKI UDZIAŁU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Posiadają status podmiotu czynnie prowadzącego działalność gospodarczą, tj. posiadają wpis
do ewidencji CEIDG/KRS
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. W stosunku do których nie otwarto postępowania likwidacyjnego lub nie ogłoszono upadłości.
Dostawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Dostawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia woli Dostawcy.
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V.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWCĄ
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Dostawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną w formacie
PDF.
pisemnie na adres: Chimimeca Polska Sp. z o.o., ul. Zagórska 167A, 42-600 Tarnowskie Góry
elektronicznie na adres: oferty.cbr@chimimeca.pl
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Krystian Idzikowski
tel. +48 662 072 426
3. Dostawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych z treścią niniejszego zapytania ofertowego, sposobem przygotowania i złożenia
ofert, kierując swoje pytania do Zamawiającego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie
zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. Zapytanie powinno wpłynąć do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
na składanie ofert. Na zapytania, które wpłynęły po tym terminie Zamawiający nie jest
zobowiązany udzielić odpowiedzi.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania
ofertowego. Informacje o dokonanej modyfikacji Zamawiający umieści w miejscach
upublicznienia zapytania ofertowego m.in. Bazie Konkurencyjności.
5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści zapytania
ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

VI.

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Minimalny termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia zakończenia postępowania ofertowego.

VII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć:
a. zał. 2 – ośw. potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofert.,
b. zał. 3 – oświadczenie dot. braku powiązań z Zamawiającym,
c. zał. 4 – specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia – własny wzór
d. upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy).
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
firmy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika
z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty.
5. Oferty należy złożyć do dnia 22.08.2018 r. do końca dnia.
6. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: oferty.cbr@chimimeca.pl lub
pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Chimimeca Polska Sp. z o.o., ul. Zagórska 167A, 42600 Tarnowskie Góry).
7. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na
wskazany w punkcie 6 adres mailowy.
8. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
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9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania
ofertowego.
VIII.
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą
mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z wykonawcą za
obopólnym porozumieniem stron, w przypadku zaistnienia okoliczności, w wyniku których zmiana
będzie konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
IX.
WYKLUCZENIA
Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.
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 przeprowadzaniem
procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, 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.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku
postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia
określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Centrum Badawczo-Rozwojowe chemicznej obróbki metali.
Chimimeca Polska. Sp. z o.o.
ul. Zagórska 167A
42-600 Tarnowskie Góry

strona 6 / 6

