Malbork, 29.04.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2016
na dostawę maszyny do cięcia pionowego pianki PU
w wersji automatycznej
DOTYCZY PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
NA LATA 2014-2020

Oś Priorytetowa 2: Przedsiębiorstwa
Działanie 2.2: Inwestycje profilowane
Poddziałanie 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności malborskiej Firmy Produkcyjno-Handlowej
ARCONA”
Postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności.
ZAMAWIAJĄCY:
Firma Produkcyjno-Handlowa
"ARCONA" Stefania Furgała
Al. Wojska Polskiego 91
82-200 Malbork
NIP: 579-100-94-24
REGON: 170732636
Zapytanie ofertowe nr 01/2016 zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego:
http://www.arcona.pl/fundusze unijne w dniach od 29.04.2016r. do 13.05.2016r.
Ofertę należy wysyłać elektronicznie (w formacie pdf) na adres: piotr@arcona.pl w dniach od
29.04.2016 r. do dnia 13.05.2016 r. do godz. 23:59
lub
pocztą na adres siedziby zamawiającego: Al. Wojska Polskiego 91, 82-200 Malbork, od dnia
29.04.2016r. do dnia 13.05.2016 r. do godz. 15:00 (liczy się data i godzina wpływu oferty do
zamawiającego).
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 10 dni od zakończenia postępowania
ofertowego. O wynikach konkursu oferenci zostaną poinformowani drogą pocztową, mailową
lub telefonicznie w okresie do 7 dni od dnia wyboru wykonawcy. Informacja taka zostanie
również upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego.
Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie ofert jest:
Piotr Furgała, mail: piotr@arcona.pl, tel. +48 55 272-82-62 lub +48 605-247-168

I. Przedmiot zamówienia:
Zakup maszyny do cięcia pionowego pianki PU w wersji automatycznej wraz z
montażem i uruchomieniem w siedzibie FPH ARCONA w Malborku (PL).
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Maszyna automatyczna do pionowego cięcia pianek:
1. Poliuretanowych od 14 kg/m3 do 50 kg/m3
2. Viscor
3. Rebond
Kryterium techniczne:
1. Zasilanie standardowe
2. wymiar stołu roboczego z prawej strony noża - 2200 mm (+ 8% od podanej długości
stołu)
2. wymiar stołu roboczego z lewej strony noża - 2200 mm (8% od podanej długości
stołu)
3. długość cięcia - 2400 mm (+ 8% od podanej długości cięcia)
4. wysokość cięcia - 1300 mm
5. automatyczne cięcie w obie strony
6. wykonanie maszyny zgodnie z zasadami CE
Kryterium dodatkowe:
1. Automatyczne programowanie
2. Programator grubości i ilości płyt do wycięcia
3. Manualna opcja sterowania
Główny kod CPV:
42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
III.Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zawierać:
a) datę wystawienia
b) pełną nazwę oferenta, adres oraz wszelkie dane kontaktowe
c) powołanie się na numer zapytania ofertowego 01/2016
d) opis oferowanej maszyny, parametry techniczne, rysunki itp.
e) cena EXW (EX WORKS):
 waluta: PLN lub inna waluta obca (wartość oferty wyrażonej w innej walucie zostanie
przeliczona według kursu średniego z NBP z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień dokonania wyboru najlepszej oferty).
f) termin ważności oferty (termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 60 dni)
g) okres realizacji zamówienia
h) opis sposobu serwisowania
i) okres gwarancji (minimum 12 miesięcy)
j) harmonogram rzeczowo-finansowy (sposób i termin zapłaty, montaż, uruchomienie)
k) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie
prawnym w imieniu oferenta, podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi

2.Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem
oferty z przyczyn formalnych
3. Opis sposobu prezentowania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest
zobowiązany do podania ceny netto przedmiotu zamówienia. Cena podana przez Wykonawcę
obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz
obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
Wszelkie upusty i rabaty powinny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena
była ceną ostateczną.
IV. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następującego kryterium oceny
ofert:
1. Cena netto – 60 %
Maksymalną liczbę punktów (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę
netto za zamówienie („Cena”), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio
mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P = CN / COB x 100 pkt x 60%
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę
CN - najniższa zaoferowana Cena netto
COB - Cena zaoferowana w ofercie badanej

2. Termin dostawy – 30%
W przypadku w/w kryterium Zamawiający przyzna Wykonawcy następującą punktację:
Maksymalną liczbę punktów (30 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy
termin dostawy , natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę
punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P = DN / DOB x 100 pkt x 30%
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za termin dostawy
DN - oferta z najkrótszym terminem dostawy
DOB – termin w ofercie badanej

3. Termin gwarancji - 10 %

P = TN / TOB x 100 pkt x 10%
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za termin gwarancji
TN – termin gwarancji oferty badanej
TOB – najdłuższy termin gwarancji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy.
Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu gwarancji zamówienia poniżej ustalonego minimum
spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią zaproszenia. Wykonawca, który
zaoferuje okres gwarancji dłuższy, niż 24- miesięczny, otrzyma i tak maksymalnie 10 pkt.
Proponowany termin gwarancji powinien być wyrażony w pełnych miesiącach.
Punkty przyznane za poszczególne kryteria zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku a ich suma będzie stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
V. Sposób wyboru oferty:
1. W przypadku gdy, co najmniej dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów za
spełnienie kryteriów oceny, wybrana zostanie oferta z niższą ceną.
2. W przypadku oferty z ceną wyrażoną w walucie innej niż PLN, wartość takiej oferty
zostanie przeliczona według kursu średniego z NBP z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień dokonania wyboru najlepszej oferty.
3. Wszystkie koszty związane z udziałem oferenta w niniejszym postępowaniu ponosi
oferent. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani dokonania
wyboru częściowego.
5. Dopuszcza się składanie ofert w języku innym niż język polski.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie
bez podania przyczyny.
VI. Zakres wykluczenia wykonawcy:

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. 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 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym każdy z oferentów powinien podpisać stosowne obowiązkowe
oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1
VII.

Informacje dotyczące zawarcia umowy

W terminie do 30 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest
zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy
oferty Wykonawcy.

a)
b)

c)
d)
e)
f)

VIII.
Informacje dodatkowe:
Zamawiający prosi o złożenie oferty według wytycznych zawartych w opisie oferty
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą danego zapytania ofertowego o nr
01/2016
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty
najkorzystniejszej.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zaproszenia bez
podawania przyczyn.

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Wykonawca i
Zamawiającym

.................................................
Miejscowość i data

..................................................
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Nawiązując do zapytania ofertowego o numerze ........................... z dnia ..........................................
ja, niżej podpisany .................................................................................................................................

( imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
działając w imieniu i na rzecz:
......................................................................................................................................................
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy )

oświadczam, że:

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują
żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań 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 Wykonawcą,
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 stopniu pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

