Żory, 29 luty 2016 r.
Zakład Stolarski
Grzegorz Fizia
ul. Pałki 15, 44-240 Żory
tel./fax: 32 469 88 88
www.fizia.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2/RPO WSL/2016
W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej
technologii okleinowania metodą 0-spoinową” złożonego w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00IP.01-24-001/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
w ramach Oś Priorytetowa III, „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ
projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych” firma ZAKŁAD
STOLARSKI GRZEGORZ FIZIA zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu szczegółowo
wskazanego w niniejszym zapytaniu.
Zakup przewidziany jest do dofinansowania w ramach Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.2. „Innowacje w MŚP”.
1. ZAMAWIAJĄCY
ZAKŁAD STOLARSKI GRZEGORZ FIZIA
ul. Pałki 15, 44-240 Żory
NIP 6511027173
REGON 272671150
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie
kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem nowego środka trwałego wg poniższej
specyfikacji :

L.p.
1.

Przedmiot
zamówienia

Rodzaj

Specyfikacja/ parametry techniczne

Pionowe centrum

- Nowe środki Parametry techniczne:

obróbcze CNC – 1 szt.

trwałe

Kod CPV: 42612000-9
- centra obróbkowe

-pionowe CNC
-największy obrabiany element:
3500x920x70mm
-najmniejszy obrabiany element: 200x70x8mm
-głowica wiercąca: 19 wrzecion wiertarskich o
mocy 1,7 kW, 13 pionowych, 6 poziomych (2
podwójne w osi X, 1 podwójne w osi Y),
dodatkowo w osi Y drugie podwójne wiertło
-piłka do nutowania w osi X
-agregat frezujący: 7,5 kW z reg. obr.100018000 obr./min. z uchwytem typu HSK
-automatyczny magazyn wymiany narzędzi 6
miejsc + ręczny magazyn 6 miejsc.

4. WARUNKI NIEZBĘDNE DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ
Wykonawca musi zobowiązać się do dostarczenia nowego i w pełni sprawnego przedmiotu
zamówienia zgodnie ze specyfikacją z punktu 3 w terminie umożliwiającym uruchomienie najpóźniej
w dniu 31 lipca 2016 r.
Zamawiający dopuszcza niewielkie odstępstwa od parametrów zamieszczonych w specyfikacji
przedmiotu zamówienia (np. parametry wymiarowe, mniej istotne parametry techniczne z punktu
widzenia funkcjonalności maszyny bądź związane z poszczególnymi elementami różnych
producentów) jednakże tylko pod warunkiem, że zmianie nie ulegną parametry mogące wpłynąć na
sposób działania urządzenia, spełniania pożądanych, w zapytaniu ofertowym funkcjonalności.
Oferta powinna być ważna minimum do 30.04.2016 r.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym z Beneficjentem (Zamawiającym) osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem
(Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
(Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta (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
Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty które w okresie udzielania zamówienia pozostają
z Beneficjentem (Zamawiającym) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Beneficjenta przy udzielaniu zamówienia.
5. KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna
ilość
punktów

1

Cena netto

• cena najniższa spośród otrzymanych ofert
Con
• pozostałe oferty: wg wzoru: --------- * 80 pkt.
Cob
gdzie za:

80

- Cob przyjmuje się cenę oferty badanej
- Con przyjmuje się cenę oferty o najniższej cenie
Cena w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN na
podstawie średniego kursu waluty NBP z dnia
porównania ofert.
2

Termin dostawy
w dniach

• najkrótszy termin dostawy przedmiotu

10

zamówienia w dniach od dnia porównania
spośród otrzymanych ofert
Ton
• pozostałe oferty: wg wzoru: --------- * 10 pkt.
Tob
gdzie za:
- Tob przyjmuje się termin dostawy przedmiotu
zamówienia w dniach od dnia porównania dla
oferty badanej
- Ton przyjmuje się termin dostawy przedmiotu
zamówienia w dniach od dnia porównania dla
oferty o najkrótszym terminie dostawy

3

Gwarancja
producenta w

• najdłuższa w liczbie miesięcy gwarancja spośród
otrzymanych ofert

miesiącach

Gob
• pozostałe oferty: wg wzoru: --------- * 10 pkt.
Gon
gdzie za:
- Gob przyjmuje się gwarancję w miesiącach
oferty badanej

10

- Gon przyjmuje się gwarancję w miesiącach
oferty o najdłuższej gwarancji
Razem

100

Cena podana w ofercie powinna zawierać cenę netto oraz brutto za przedmiot zamówienia wskazany
w punkcie 3.
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
Miejsce i koszt dostawy: do siedziby Zamawiającego, dostawa gratis.
6. KRYTERIA WYBORU
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria podane w punkcie 5.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która spełnia warunki dostępowe określone w
punkcie 4 oraz która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

wezwania

oferenta

do

złożenia

wyjaśnień

w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę,
którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W sytuacji odrzucenia ofert z powodu, iż kwota ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający

może podjąć negocjacje z

wybranymi oferentami.
Wykluczeni z możliwości realizacji zamówienia zostaną oferenci którzy złożą oferty po terminie, w
sposób

niezgodny

z

punktem

7,

a

także

z punktem 4.
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
b) Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- termin ważności oferty,
- informację na temat parametrów technicznych,

podmioty

wykluczone

zgodnie

- informacje na temat maksymalnego terminu realizacji dostawy,
- informację nt. gwarancji,
- cenę netto oraz brutto za przedmiot zamówienia,
- warunki i terminy płatności.
c) Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatrzona pieczątką
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.(nie dotyczy
ofert składanych drogą elektroniczną).
d) Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oczywistych omyłek lub braków formalnych (informacja
zostanie przekazana drogą telefoniczną lub mailowo).
e) Oferty można składać od dnia 01.03.2016 r. do dnia 31.03.2016 r. w siedzibie Zamawiającego.
f) Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się
datę jej wpływu do siedziby bądź na adres mailowy Zamawiającego.
g) Oferta powinna być dostarczona w wersji papierowej na adres Zamawiającego wskazany na
pierwszej stronie, osobiście, pocztą,

kurierem lub w sposób elektroniczny na adres:

biuro@fizia.pl.
h) Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej www.fizia.pl (zakładka
„projekty i rozwój”) i w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.
i)

Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.

j)

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty/ofert
lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku Oferentom nie
przysługuje żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z
któregokolwiek z powyższych uprawnień. W tym zakresie Wykonawcy Oferenci zrzekają się
wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.
8. DO ZAPYTANIA DOŁĄCZONO WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU POWIĄZAŃ
OFERENTA Z ZAMAWIAJĄCYM.
W imieniu Zamawiającego:
Grzegorz Fizia
Właściciel

(dokładna nazwa z adresem lub pieczęć Wykonawcy )
…………………………………
Miejscowość, data

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
(Zamawiającym)
Niniejszym oświadczam, iż jako Wykonawca nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo
z Beneficjentem projektu (Zamawiającym), czyli z Zakładem Stolarskim Grzegorz Fizia, ul. Pałki
15, 44-240 Żory, NIP 6511027173, REGON 272671150.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem
(Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
(Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta (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
Ponadto

potwierdzam,

iż

Wykonawca

nie

pozostaje

z

Beneficjentem

(Zamawiającym)

w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności Beneficjenta (Zamawiającego) przy udzielaniu zamówienia.

……….……………………………………….
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

