Maków, 30.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017/RPOWM 3.3
Postępowanie niniejsze prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów
i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa: Solbika Sp. z o.o.
Adres siedziby: Maków, Lipowa 84, 26-640 Skaryszew
NIP: 796 28 51 710
REGON: 141561730
KRS: 0000315334
telefon: 048 360 45 55
email: marketing@solbika.com.pl
www: www.solbika.com.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów niezbędnych do wytworzenia
pieca szklarskiego realizowanych w ramach projektu numer RPMA.03.03.00-14-7825/17 pn.
„Wprowadzenie na rynek nowych produktów poprzez wdrożenie wyników prac B+R w
przedsiębiorstwie Solbika Sp. z o.o.” ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, Typ projektów:
Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie
wyników prac B+R) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020.
2. Kod CPV zamówienia: 42341000-8
Nazwa kodu CPV: Piece przemysłowe
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: materiały niezbędne do wytworzenia pieca
szklarskiego
4.

Parametry zamówienia: Zostały określone w zestawieniu materiałów (załącznik numer 1 do
zapytania ofertowego)

5.

Minimalne wymagania zamówienia do spełnienia:
Dostawa materiałów niezbędnych do wytworzenia pieca szklarskiego zgodna z szczegółowym
opisem zamówienia (pkt. II. 3 Zapytania) i parametrami zamówienia (pkt. II. 4. Zamówienia).

6. Miejsce realizacji zamówienia: Siedziba Zamawiającego: Maków, Lipowa 84, 26-640 Skaryszew
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany:
a) w wyznaczonym miejscu realizacji zamówienia (zgodnie z pkt. II. 6. Zapytania)
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b) w terminie 15.04.2018-15.05.2018 nie później niż do dnia 30.05.2018 r. (zgodnie z
aktualnym harmonogramem realizacji zamówienia, który stanowić będzie załącznik do
podpisanej umowy z Wykonawcą).
2. Ostateczny termin wykonania zamówienia może ulec zmianie (zgodnie z zapisami w umowie o
dofinansowanie projektu), o czym Wykonawca będzie informowany.
3. Realizacja usługi musi być potwierdzana podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez
uwag Zamawiającego.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik
numer 2 do zapytania ofertowego)
2. Oferta powinna zawierać/być:
 pieczątkę firmową,
 datę sporządzenia,
 pełną nazwę Oferenta,
 dane Oferenta (adres lub siedzibę, numer telefonu, numer NIP),
 osobę do kontaktu wraz z numerem telefonu, emailem,
 datę ważności oferty,
 wartość oferty przedstawioną w kwocie netto i brutto,
 odniesienie do kryteriów wyboru ofert,
 odniesienie do specyfikacji zamówienia w postaci dołączenia niezbędnych dokumentów.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby zgodnie z reprezentacją oferenta. Podpis
musi być czytelny lub opisany imiennymi pieczęciami.
4. Wymogiem formalnym jest dołączenie przez Oferenta podpisanego oświadczenia o braku
występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym na formularzu
ofertowym (załącznik numer 3 do zapytania ofertowego)
5. Oferta musi zawierać oświadczenie, że Oferent uzyskał pełne informacje na temat warunków i
przedmiotu zamówienia.
6. Termin związania ofertą wynosi co najmniej 180 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty
z przyczyn formalnych.
8. Jeżeli cena zostanie podana w walucie obcej, przeliczenie na złotówki przy ocenie ofert
zostanie dokonane po kursie średnim NBP z dnia zamknięcie postępowania.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Warunkiem przystąpienia do uczestnictwa w postępowaniu jest spełnienie warunków
dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zawartych w pkt. II i III niniejszego zapytania.
2. Warunkiem formalnym udziału w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnej z zapisem w pkt.
IV. niniejszego zamówienia.
VI. OCENA OFERT:
1. Zamawiający dokona oceny ofert według kryteriów oceny ofert opisanych w pkt. VII
niniejszego zapytania.
2. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień
dotyczących złożonych przez nich ofert.
3. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
a) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. V
niniejszego zapytania,
b) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
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e) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f) wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, lub nie uzupełnił wymaganych
dokumentów,
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4. Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
5. Informację o niniejszym postępowaniu, o wynikach postępowania albo o zamknięciu
postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy Zamawiający:
a) umieści na stronie internetowej Zamawiającego: www.solbika.com.pl,
b) wyśle do trzech potencjalnych Wykonawców,
c) wyśle do Oferentów, którzy złożą oferty.
VII. KRYTERIA WYBORU OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH / PROCENTOWYCH
PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
kryteria oceny ofert

waga kryterium

cena netto (C)
gwarancja (G)

80%
20%

maksymalna liczba
punktów
80
20

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI:
Za spełnienie danego kryterium oceny ofert zawartego w pkt. VII niniejszego zapytania przyznana
zostanie następująca punktacja:
1. Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + G, gdzie:
S – to suma uzyskanych punktów,
C – punkty za cenę netto (w PLN),
G – punkty za gwarancję.
2. Sposób wyliczania kryterium CENA: C = (Cmin /Cof) x 80, gdzie:
Cmin – najniższa cena netto spośród rozpatrywanych ofert,
Cof – zaoferowana cena netto rozpatrywanej oferty,
C – liczba punktów przyznanych za cenę netto danej ofercie.
3. Sposób wyliczania kryterium GWARANCJA (G):
Punktowane przez Zamawiającego będą:
a) gwarancja krótsza niż 36 miesięcy (0 pkt.)
b) gwarancja 36 miesięcy (10 pkt.)
c) gwarancja dłuższa niż 36 miesięcy (20 pkt.)
IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Termin składania ofert jest nie krótszy niż 30 dni i upływa w dniu 30.11.2017 r. o godzinie
23:59:59.
2. Sposoby składania ofert:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Maków, Lipowa 84, 26-640 Skaryszew
b) lub pocztą, listem poleconym, kurierem na adres Zamawiającego: Maków, Lipowa 84, 26640 Skaryszew (w godzinach pracy biura w dni robocze: 8.00-16.00)
c) lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: marketing@solbika.com.pl
3. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 1. nie będą rozpatrywane (decyduje data
wpływu oferty).
4. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert.
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5. Zmiany albo wycofanie oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert
są dopuszczalne.
X. TERMIN REALIZACJI UMOWY:
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: do 30.05.2018 r.
3. Termin wykonania poszczególnych części zamówienia może ulec zmianie (zgodnie z zapisami
w umowie o dofinansowanie projektu), o czym Wykonawca będzie informowany.
XI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH:
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, którego dotyczy niniejsze zapytanie
ofertowe, nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.
2. 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) posiadanie udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w taki stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
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.
3. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 3
do zapytania ofertowego).
XII. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności
spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi np.: terminu realizacji zamówienia, warunki
płatności, zamiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia realizacji
usługi.
3. Wszelkie istotne zmiany umowy będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności.
XIII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
XIV. ZASTRZEŻENIA:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
2. W każdym czasie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do
jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do prowadzenia dalszych negocjacji z Oferentem lub
Oferentami w przypadku tej samej najkorzystniejszej ceny netto lub gdy cena znacznie
przewyższy możliwości Zamawiającego.
Strona 4 z 7

4. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy
wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania
ofertowego.

Z poważaniem,

………………………………………………….

………………………………………………….

Podpis Zamawiającego

Pieczęć Zamawiającego

…………………………………….................
Data, miejscowość
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Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego nr 5/2017/RPOWM 3.3
Formularz ofertowy
OFERTA
dla Solbika Sp. z o.o., Maków, Lipowa 84, 26-640 Skaryszew,
NIP: 796 28 51 710, REGON: 141561730, KRS: 0000315334
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/2017/RPOWM 3.3 z dnia 30.10.2017r. dotyczącego
zakupu i dostawymateriałów niezbędnych do wytworzenia pieca szklarskiego niniejszym składam
ofertę na wykonanie w/w zamówienia.
I. Nazwa i dane adresowe Oferenta:
1. pełna nazwa i pieczęć Oferenta:

2. adres siedziby, numer telefonu, numer NIP Oferenta:

3. osoba do kontaktu ze strony Oferenta, wraz z numerem telefonu i emailem:

II. Proponowane warunki cenowe oferty:
1. Sumaryczna cena netto zamówienia (w zł):

2. Sumaryczna cena brutto zamówienia (w zł):

3. Przedmiot zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym
Gwarancja (G)**
krótsza niż 36 miesięcy tak
nie
36 miesięcy tak
nie
dłuższa niż 36 miesięcy tak
nie
*można zaznaczyć tylko jedno pole
** można zaznaczyć tylko jedno pole

III. Pozostałe:
1. Informujemy iż uzyskaliśmy pełne informacje na temat warunków i przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez ……… dni (co najmniej 180 dni).
3. Spełniamy warunki zawarte w zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności te dotyczące
minimalnych wymagań.
IV. Załączniki:
1. Specyfikacja zamówienia.
………..……………………………………………………………….
data i podpis osoby upoważnionej Oferenta
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Załącznik numer 3 do zapytania ofertowego nr 5/2017/RPOWM 3.3

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/OFERENTA

Ja (my)* niżej podpisany (i)* oświadczam (y)*, że:
1) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu
ofertowym nr 5/2017/RPOWM 3.3 oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
2) Oświadczam, iż jestem/nie jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

………..……………………………………………………………….
data i podpis osoby upoważnionej Oferenta

………..……………………………………………………………….
pieczęć Oferenta

* niepotrzebne skreślić
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