ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA

Maszynę nakładającą farby światłoczułe

Łódź, 10.04.2017

1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Zakład Usługowo-Produkcyjny ,,BaZeKo” s.c.
Grzegorz Kociołek, Małgorzata Kociołek
ul. Czechosłowacka 3A
92-216 Łódź,

2. Tryb udzielania zamówienia.
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego. Zamawiający dopuszcza
możliwość przeprowadzenia negocjacji.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Maszyna nakładająca farby światłoczułe

1szt.

Parametry minimalne (pożądane)
•
•

•

Grubość płytek - co najmniej od 0,3mm
wielkość formatek - co najmniej: długość -min. 200mm/ szerokość –min. 200mm,
odchylenie płaszczyzny stołu na całej powierzchni od linii prostej max. 0,1mm

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i
specjalnego przeznaczenia,

4. Termin realizacji zamówienia.
II kwartał 2017 roku
5. Miejsce dostawy
Zakład Usługowo-Produkcyjny ,,BaZeKo” s.c.
Grzegorz Kociołek, Małgorzata Kociołek
ul. Czechosłowacka 3A
92-216 Łódź,

6. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

7. Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
8.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
8.2 Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na
zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1a:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

10. Wymagania dodatkowe dotyczące udzielenia zamówienia: Warunkiem
obligatoryjnym udzielenia zamówienia będzie obowiązek przedłożenia przez
sprzedającego środka trwałego oświadczenia, w którego treści określony zostanie:
a) zbywca środków trwałych
b) miejsce i data ich zakupu środka trwałego przez zbywcę
c) potwierdzenia, że zbywany środek trwały był nabyty przez zbywcę jako nowy lub używany środek trwały
d) potwierdzenia, że w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środki trwałe nie były współfinansowane ze
środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

Jeżeli z treści ww. oświadczenia wynikało będzie, że w okresie 7 lat poprzedzających sprzedaż zbywany
środek trwały był nabyty, jako środek używany – załącznikiem do oferty będą oświadczenia wszystkich
poprzednich właścicieli urządzenia/ maszyny. Oświadczenie (oświadczenia) stanowiło(y) będzie(ą) w tym
przypadku warunek obligatoryjny udziału w prowadzonym postępowaniu konkurencyjnym. Oświadczenie(a), o
których mowa powyżej zawierać będą klauzulę następującej treści:
„Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.
Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od jednostki organizacyjnej
prowadzącej działalność gospodarczą dysponującej środkami publicznymi w postaci dotacji na określony cel gospodarczy i
ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami;
Małgorzata Kociołek
tel. +48 42 672 46 59
e-mail: mkociolek@bazeko.pl

12. Miejsce i termin złożenia oferty.
Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: ul. Czechosłowacka 3A,
92-216 Łódź, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@bazeko.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2017 r. do godz.17:00

13. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

14. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

15. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100
Lp.
1.

Rodzaj Kryterium
Cena

Punktacja
Od 0 do 70

2.

Warunki płatności

Od 0 do 30

Sposób oceny
Stosunek ceny najniższej oferty do ceny
badanej oferty mnożony przez 70
Pierwsza płatność:
1. Mniejsza lub równa 10% wartości
zamówienia – 30 pkt
2. Mniejsza lub równa 20%, ale
większa od 10% wartości
zamówienia – 15 pkt
3. Powyżej 20% wartości zamówienia
– 0 pkt

16. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny
zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia.
Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających
wpływu na wartość zawartej umowy.

17. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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) pozostawianiu 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.

18. Pozostałe informacje.
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości
szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 15,
2) unieważnienia postępowania,
3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone
w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest
możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

