Lubartów, 15.03.2017
Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE OKSAN
ANDRZEJ TABAŁA
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: Andrzej Tabała
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie: +48 81 8546226; mobile +48604900900

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2017
W związku z realizacją projektu pt. „STWORZENIE ZAPLECZA BADAWCZO –
ROZWOJOWEGO FIRMY P. P. H. OKSAN” przez PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE OKSAN ANDRZEJ TABAŁA w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 1
BADANIA I INNOWACJE, Działania 1.3, umowa nr RPLU.01.03.00-06-0003/16 proszę o
przedstawienie oferty zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Zapytanie ofertowe zawiera:
Opis przedmiotu zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu
Kryteria oceny oferty
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Termin i sposób składania ofert
Informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów ze względu na konieczność uniknięcia
konfliktu interesów
Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia
…………………
Andrzej Tabała
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Przedmiot zapytania ofertowego: ZESTAW POMIAROWY
Ad. a) Opis przedmiotu zamówienia
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa kodu CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem
szklanego)
Termin realizacji zamówienia do: 30.05.2017
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na Zestaw pomiarowy
o parametrach wyszczególnionych poniżej:
Nr Części

1

Przedmiot dostawy

A. Opis minimalnych wymagań technicznych

Zestaw pomiarowy
(Zestaw)

NOWY 1. Suwmiarka elektroniczna 150 mm z wyjściem
danych - 1szt. 2. Suwmiarka elektroniczna 150 mm -1szt.
3. Mikrometr kabłąkowy elektroniczny 0-25mm - 1szt. 4.
Dynamometr, zakres pomiaru 0-100N 1-szt. 5. Waga
precyzyjna 0-4kg - 1szt

2. Opisane powyżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla
przedmiotu dostawy.
3. Dostarczone maszyny i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, muszą pochodzić z oficjalnego
kanału sprzedaży producenta na rynek polski oraz powinny być dopuszczone do obrotu na
terytorium Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza w tym zakresie załączenia do oferty
oświadczenia producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia te wymogi.
4. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną
oferowanego sprzętu. Zamawiający będzie przy tym uprawniony do żądania od Wykonawcy
dodatkowych wyjaśnień i/lub dokumentów.
5. Każda maszyna (urządzenie) powinna posiadać widoczne, czytelne i trwałe oznaczenie,
umożliwiające jej identyfikację oraz graficzne potwierdzenie spełnienia wymagań
zasadniczych (oznaczenie CE zgodnie z systemem oceny zgodności, przepisami UE).
6. W ramach wykonania Zamówienia Wykonawca dostarczy dokumenty, do każdej maszyny
(urządzenia) oddzielnie:
6.1 Instrukcję użytkowania – sporządzoną w języku polskim.
6.2 Deklarację zgodności CE (jeżeli dotyczy) – wystawioną zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
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6.3 Dokumenty, niezbędne do zgłoszenia maszyny (urządzenia) w Urzędzie Dozoru
Technicznego (jeśli dotyczy).
6.4 Wszelkie inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z urządzeń zgodnie
z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem.
Ad. b) Warunki udziału w postępowaniu:
 Każdy dostawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 Oferta powinna być wykonana w języku polskim
Ad. c) Kryteria oceny oferty:

1. Kryterium ceny
2. Kryterium okresu gwarancji
Ad. d) Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty:

1. Kryterium ceny (z wagą punktową 60)
2. Kryterium okresu gwarancji (z wagą punktową 40)
Ad. e) Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1. Kryterium ceny (z wagą punktową 60) - wartość liczona wg wzoru:
C = (Cmin / Cbad) x 60 pkt, gdzie:
C – wartość punktowa ocenianego kryterium
Cmin – najniższa cena netto wśród ważnych ofert
Cbad – cena netto badanej oferty
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Dostawcę w
formularzu ofertowym. Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku. W
przypadku ceny w walucie obcej będzie ona przeliczona na złote wg kursu średniego NBP z
dnia wyboru oferenta/dostawcy/wykonawcy.
2. Kryterium okresu gwarancji (z wagą punktową 40) – wartość liczona wg wzoru:
G = (Gbad / Gmax) x 40 pkt, gdzie:
G - wartość punktowa ocenianego kryterium
Gbad - okres gwarancji w miesiącach badanej oferty
Gmax - najdłuższy okres gwarancji w miesiącach wśród ważnych ofert
Kryterium okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji podanego
przez Dostawcę w formularzu ofertowym. Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po
przecinku.
Do oceny porównawczej ofert będzie brana pod uwagę suma punktów uzyskanych za wyżej
wymienione kryteria. Wybrana zostanie oferta z uzyskaną największą ilością punktów. Wynik
zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku.
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Ad. f)

Termin i sposób składania ofert:

Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:
1. Pieczątkę firmową oferenta,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Datę ważności oferty,
4. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
5. Podpis oferenta,
6. Terminy płatności oraz cenę dostawy przedmiotu zamówienia netto oraz brutto; ceny na
ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną
przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu
wyboru oferenta/dostawcy/wykonawcy na stronie internetowej www.nbp.pl.
7. Informację o maksymalnym terminie realizacji przedmiotu zamówienia podaną z
dokładnością co do dnia,
8. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia z dokładnością co do miesiąca,
9. Opis przedmiotu zamówienia - minimalnie w postaci podania nazwy producenta i
typu/modelu oraz specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia.
10. Klauzula bezstronności.
• Termin składania ofert upływa w dniu: 22.03.2017r.
Oferta może być przekazana na adres e-mail: biuro@oksan.pl, osobiście w siedzibie
Zamawiającego lub drogą pocztową na adres : ul. Przemysłowa 4, 21-100 Lubartów (liczy się data
wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
• Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
• Wymagany okres ważności oferty: do 30.04.2017r.
• Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów, skreśleń i
poprawek.
Ad. g) Informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów ze względu na konieczność uniknięcia
konfliktu interesów:

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty
powiązane 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
4/5

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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,
e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Nie będą rozpatrywane oferty:
a) niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
b) częściowe, wariantowe,
c) złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
d) złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,
e) złożone po terminie przyjmowania ofert.
Ad. h) Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia:
1. Umowa z dostawcą będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego zapytania oraz
przedstawioną ofertę.
2. Wprowadzanie zmian do Umowy z dostawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w
następujących przypadkach:
a) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego
prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian
przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień
zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania
przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
c) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas
jej występowania.
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