ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018 o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą rozeznania rynku
na zakup sortownika laboratoryjnego z dnia 11.01.2018
I.
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "JUELLA" Jerzy Maciąg [dalej zwane „Zamawiającym”]
ul. Mikołaja Pileckiego 11
23-100 Bychawa
NIP: 9181046819
Adres strony internetowej: www.juella.pl
Adres e-mail: juella@juella.pl
II.
Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku i na podstawie
wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.
III.
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest sortownik laboratoryjny charakteryzujący się następującymi minimalnymi
parametrami technicznymi:
- oznaczenie zanieczyszczeń w zbożu,
- wielkość próbki min. 1kg,
- rozdział próbki na min. 5 frakcji,
- samoczyszczące sita robocze,
- moc min. 0,25 kW,
- zasilanie 230V AC.
2. Oferent udzieli Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od
daty odbioru końcowego.
3. Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny,
optyczny i precyzyjny z wyjątkiem szklanego.
4. Odbiór maszyny nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IV.
Termin wykonania zamówienia.
Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie maksymalnym (nieprzekraczalnym) do 2 miesięcy od podpisania
umowy.
V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujący warunek: nie występują
powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
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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 Oferentem, 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.
VI.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających.
Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym [Załącznik 1 do Zapytania
ofertowego nr 1/2018 na zakup sortownika laboratoryjnego z dnia 11.01.2018].
VII.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami oraz przekazywania oświadczeń
i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują e-mailem lub
pisemnie.
2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Oferentami.
3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami jest Łukasz Maciąg, e-mail:
juella@juella.pl

VIII.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX.
Termin związania ofertą.
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2. Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
X.
Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Oferta powinna zawierać:
• Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr telefonu),
• Datę przygotowania i termin ważności oferty,
• Zakres i szczegółowy opis oferowanego urządzenia,
• Cenę całkowitą urządzenia netto i brutto,
• Koszt ewentualnych kosztów dodatkowych,
• Warunki i termin płatności,
• Termin realizacji.
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3. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.
3.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim, na komputerze, maszynie do
pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
3.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent składający ofertę. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.3. Oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
3.4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami
prawa.
3.5. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą ofertę.
4. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
XI.
Miejsce oraz termin składania.
1. Oferty należy składać:
• osobiście, listownie na adres Zamawiającego tj.:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "JUELLA" Jerzy Maciąg
ul. Mikołaja Pileckiego 11
23-100 Bychawa
z dopiskiem: „Oferta na zapytanie ofertowe nr 1/2018 na zakup sortownika laboratoryjnego z dnia
11.01.2018”
• elektronicznie na adres e-mail: juella@juella.pl
w terminie do 7 dni od daty upubliczeniania zapytania ofertowego tj. do dnia 18.01.2018.
2. Decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
XII.
1.
2.
3.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cena oferty to cena netto
Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być prowadzone w PLN lub EURO lub USD.

XIII.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na
podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt):
Kryteria oceny ofert
A. Cena netto oferty

Waga (%)
60%

B. Dostawa części zamiennych

20%

C. Czas reakcji serwisu

20%
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2. Punktacja:
A: Cena netto oferty – 60%
Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg zależności:
C= (Cn/Co)*60 pkt
Gdzie:
Cn - cena netto najkorzystniejszej oferty
Co - cena netto rozpatrywanej oferty
B: Dostawa części zamiennych – 20%
Maksymalną liczbę punktów w kryterium (20 pkt) otrzyma oferta Oferenta, który zaproponuje najkrótszy czas
dostawy części zamiennych (na miejsce docelowe w siedzibie zamawiającego) liczony w godzinach (h) od chwili
zgłoszenia. Natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z
poniższym wzorem:
Z= (Zn/Zo)*20pkt
Gdzie:
Zn - najkrótszy czas dostawy części zamiennych
Zo - czas dostawy części zamiennych z oferty ocenianej
C: Czas reakcji serwisu – 20%
Maksymalną liczbę punktów w kryterium (20 pkt) otrzyma oferta Oferenta, który zaproponuje najkrótszy czas
reakcji serwisu (na miejscu w siedzibie zamawiającego) liczony w godzinach (h) od momentu zgłoszenia
problemu mailowo na adres oferenta, podany przez Oferenta w ofercie. Od chwili zgłoszenia licząc dni robocze
od poniedziałku od godziny 08:00 do piątku do godziny 16:00. Natomiast pozostali Oferenci otrzymają
odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
S=(Sn/So)*20pkt
Gdzie:
Sn - najkrótszy czas reakcji serwisu
So - czas reakcji serwisu z oferty ocenianej
3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
XIV.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi w sposób, w jaki zostało upublicznione
Zapytanie ofertowe.
2. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XV.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia.
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1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Zapytania ofertowego oraz
danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty:
2.1. w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:
a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie
spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
2.2. w zakresie terminu w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych
z przedmiotem zamówienia;
2.3. w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem
zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia
okoliczności nie wynikających z winy Oferenta ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej
staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz
podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby
niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w
formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Bychawa, dnia 11.01.2018

Jerzy Maciąg
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