Suwałki, dnia 2017.06.07

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z ubieganiem się przez Firmę Decco S.A. o dofinansowanie projektu pt.:
„Wdrożenie strategii wzorniczej przez Decco S.A. celem wprowadzenia na rynek
innowacyjnych profili PVC”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na
konkurencję” – etap II, ogłaszamy Zapytanie Ofertowe na:

Zakup linii do wytłaczania profili z PCV
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1. Nazwa i adres Zamawiającego
Decco S.A.
Ul. V Poprzeczna 15, 04-611 Warszawa
Zakład Produkcyjny, ul. Wojska Polskiego 114 N, 16-400 Suwałki .
NIP 844 20 10 057
2. Tryb udzielania zamówienia
Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji.
Zamówienie w ramach projektu pt. „Wdrożenie strategii wzorniczej przez
Decco S.A. celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych profili PVC”
realizowanego
w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję", I Osi
priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014 – 2020.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Linia do produkcji listew przyszybowych PCV w skład której wchodzą:
1. Extruder główny dwuśrubowy stożkowy do produkcji listew z
mieszanki PCV (dryblend) o wydajności w zakresie 55 – 150 kg/h .
2. Stół kalibracyjny o długości ok 6mb .
3. Odciąg zintegrowany z jednostką cięcia profili o maksymalnej
szerokości profilu 150mm i wysokości 100mm.
5. Stół zbiorczy (wanna zrzutowa) przystosowany do odkładania profil o
długości do 6,5 mb.
6. Co – Extruder do wytłaczania uszczelki listwy przyszybowej, z
miękkiego PCV (granulat), o wydajności w granicach 25 kg/h.
Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 42994200-2
4. Termin realizacji zamówienia
III - IV kwartał 2017 roku
5. Miejsce dostawy
Zakład Produkcyjny Decco S.A.,
ul. Wojska Polskiego 114 N, 16-400 Suwałki
6. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
7. Informacja o ofercie wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
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8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków
8.1W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w
zakresie
odpowiadającym
przedmiotowi
zamówienia
8.2Ocena 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.Opis sposobu przygotowania oferty
a) Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi
wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
b) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania
ofertowego.
c) Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. 9 zapytania.
11.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Tomasz Janik
tel. 601 219 162
e-mail: tomasz.janik@decco.pl
12.Miejsce i termin złożenia oferty.
Oferty należy składać:
- osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:
Decco S.A., ul. V Poprzeczna 15, 04 – 611 Warszawa
- pocztą elektroniczną na adres: projekty@decco.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2017 r. do godz. 16.00
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty
złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
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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 10.07.2017 r. o godz. 17.00 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.

Nazwa kryterium

Waga

Sposób przyznawania punktów
Ocena na podstawie formularza ofertowego

cena oferowana minimalna netto
1.

Cena oferty netto

70pkt

C = --------------------------------------------x 70pkt
cena badanej oferty netto

Przy czym punkty będą przyznawane w
następujący sposób:
2.

Okres gwarancji

20 pkt

3.

Czas reakcji serwisu w
siedzibie
zamawiającego

10 pkt

•
•
•

gwarancja do 12 miesięcy- 0 pkt
gwarancja od 13 do 35 miesięcy- 10pkt
gwarancja 36 miesięcy i powyżej - 20 pkt
Przy czym punkty będą przyznawane w
następujący sposób:

•
•
•

czas reakcji do 24 godzin - 10 pkt
czas reakcji od 25 do 48godzin - 5 pkt
czas reakcji 49 godzin i powyżej- 0 pkt

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i
wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie
na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
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16.Zakres
zmian
postępowania:

umowy

zawartej

w

wyniku

przeprowadzonego

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.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron,
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
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 5 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,
w szczególności pozostawanie
e) 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..
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. –
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Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków
odwoławczych określonych w tej ustawie.
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań
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Załącznik Nr 1
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

……………………………………………………………………………………
(nazwa przedmiotu zamówienia)

NAZWA WYKONAWCY:
.........................................................................................................
ADRES WYKONAWCY:
..........................................................................................................
NR TELEFONU: .......................................................
E-MAIL …………………………………………………………………………………………………..
NIP: ......................................................... REGON: ...........................................
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ustaloną ryczałtowo
(formularz cenowy):
RAZEM NETTO ………………………………………………… PLN/EUR/USD/CHF/GBP*
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia
określonymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do
przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
4. Oświadczamy, że udzielamy ......... – miesięcy gwarancji
zamontowane urządzenie.

na wykonane

i

Czas gwarancji w miesiącach stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
5. Oświadczamy, że czas reakcji serwisu w siedzibie Zamawiającego wynosi …… godzin.
Czas reakcji serwisu w siedzibie Zamawiającego w godzinach stanowi jedno z
kryteriów oceny ofert.
6. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia.
7. Zapoznaliśmy się z opisem technicznym i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych
uwag.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu
terminu składania ofert.
9. Integralną częścią oferty są:
1) ...............................................................................................................
2) ...............................................................................................................

............................ dnia .......................
........................................................
Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga: * niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ
Oświadczam, że:
……….………………………………………………………………………………………………….
(nazwa oferenta),
nie

jest

powiązane

kapitałowo,

a

także

osobowo

z

Zamawiającym,

osobami

upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, w szczególności w sposób polegający na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,
w szczególności pozostawanie
e) 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.

………..………………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji
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