SGI Szymon Gruźlewski

Legnica, 01.09.2014

Ul. Złotoryjska 186
59-220 Legnica
tel: 509 708 233
mail: info@sgiheating.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014
na dostawę wtryskarki hydraulicznej w ramach projektu:
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup wtryskarki hydraulicznej z
oprzyrządowaniem do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych dla
systemów ogrzewania podłogowego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: Wzrost
konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw,
Schemat 1.1.A2: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierających innowacyjność produktową i
procesową na poziomie przedsiębiorstwa
SGI Szymon Gruźlewski
Ul. Liliowa 8, 59-220 Legnica
NIP: 8751124965, REGON: 870453222

jako podmiot poszukujący Dostawcy wtryskarki hydraulicznej (dalej Dostawcy), działając stosownie do
wymogów określonych w umowie o dofinansowanie projektu (dalej Projekt) niniejszym kieruje zapytanie
ofertowe:
I.
OPIS ZAKRESU DOSTAWY
Przedmiotem zamówienia ma być dostawa (dalej Dostawa):
•

Wtryskarki hydraulicznej z oprzyrządowaniem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Dostawy zawarty jest w Załączniku nr 1, stanowiący
integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
II.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

wymaga i przewiduje, że dostawa zostanie zrealizowana w terminie 6
tygodni od dnia podpisania umowy.
SGI Szymon Gruźlewski
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III.

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ DOSTAWCY
•

•
•
•

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (prowadzą działalność gospodarczą
zarejestrowaną we właściwym rejestrze, lub ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej),
są zarejestrowanymi płatnikami VAT na terenie UE (lub posiadają swój oddział na terenie UE
będący w stanie zrealizować zamówienie),
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
pozwalającej na realizację zamówienia zgodnie z harmonogramem dostawy,
Dostarczą oryginalne foldery potwierdzające zgodność oferowanej maszyny – wtryskarki
hydraulicznej ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia powyższych warunków przez Wykonawców zostanie dokonana na podstawie
przedstawionych dokumentów, załączonych do oferty.
IV.

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. SGI Szymon Gruźlewski zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego zapytania
ofertowego.
2. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert.
3. W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa w pkt.2 powyżej informacja zostanie
niezwłocznie:
a) Przekazana potencjalnym Dostawcom, do których SGI Szymon Gruźlewski skierowało
zapytanie ofertowe,
b) Zamieszczona na stronie internetowej www.sgiheating.pl oraz w siedzibie firmy.

V.

OSOBY UPAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI

Do kontaktów z Dostawcami w zakresie dotyczącym przedmiotu Usług uprawniony jest Pan Szymon
Gruźlewski Tel. 509 708 233 w godzinach 10.00 – 18.00

VI.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Dokumenty składające się na ofertę winny obejmować:
• Formularz cenowy oferty, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego
• Oryginalne foldery potwierdzające zgodność oferowanej maszyny – wtryskarki hydraulicznej ze
specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
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2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta powinna być napisana w
języku polskim pismem czytelnym i zrozumiałym.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
6. Wykonawca ponosi koszty przygotowania oferty.
VII.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Wykonawca określa cenę całkowitą przedmiotu zamówienia dostawy, z uwzględnieniem
podziału, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny netto, kwoty podatku VAT oraz
łącznej ceny brutto oferty.
2. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku i podane w złotych polskich. Całkowita cena realizacji Dostawy powinna
być wyrażona cyfrowo i słownie.
3. Wprowadzenie przez Dostawcę jakichkolwiek zmian np. w wartościach/ ilościach określonych
przez SGI Szymon Gruźlewski jest niedopuszczalne.
4. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem Dostawy,
5. Ceny podane przez Wykonawcę w treści oferty ustalone są na cały okres obowiązywania
umowy i nie podlegają podwyższeniu.

VIII.

OPAKOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna
być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
„Oferta dotycząca dostawy wtryskarki hydraulicznej z oprzyrządowaniem”
Nadesłane oferty, które wpłyną do za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej po
wyznaczonym terminie będą odsyłane bez otwierania, natomiast oferty przesłane faksem lub drogą
elektroniczną nie będą rozpatrywane.
IX.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Ofertę należy:
a) Złożyć w siedzibie Zamawiającego w Legnicy, ul. Złotoryjska , bądź
b) Przesłać za pośrednictwem PPUP Poczta Polska, bądź kuriera,
w ten sposób, aby dotarła do siedziby firmy najpóźniej w terminie do dnia 05.09.2014 r. godz. 15.00
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X.

INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERTY
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2014 o godzinie 11 w siedzibie Zamawiającego (Legnica,
Ul. Złotoryjska 186).
2. Otwarcia ofert dokona Komisja powołana przez Szymona Gruźlewskiego.
3. Po dokonaniu otwarcia ofert Komisja podda ocenie:
a) ich kompletność,
b) zgodność ofert z treścią i wymogami zapytania ofertowego,
c) merytoryczną i formalną zawartość oferty - w tym ilość uzyskanych przez poszczególnych
potencjalnych Wykonawców punktów.

4. W wypadku powzięcia przez Komisję informacji o dających się usunąć brakach złożonych ofert,
SGI Szymon Gruźlewski dopuszcza możliwość wzywania Dostawców do dokonania
niezbędnych uzupełnień, wyjaśnień bądź sprostowań.
XI.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 30
Lp.

Rodzaj Kryterium

Punktacja

Sposób oceny

1

Cena

Od 0 do 10

Stosunek ceny w ofercie z najniższą
ceną do ceny badanej oferty
mnożony przez 10

2

Gwarancja

Od 0 do 10

Stosunek okresu gwarancji w
badanej ofercie do okresu gwarancji
w ofercie z najdłuższą gwarancją
mnożony przez 10

3

Serwis

Od 0 do 10

Posiadanie autoryzowanego serwisu
przez oferenta – 10 pkt
Brak własnego autoryzowanego
serwisu – 0 pkt

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na
złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego potencjalnego Wykonawcę takiej samej ilości punktów
przy ocenie ofert, SGI Szymon Gruźlewski podejmie dalsze działania w celu wyłonienia Dostawcy.
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XII.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1. SGI Szymon Gruźlewski udzieli zamówienia na wykonanie Dostawy opisanych w pkt. I. OPIS
ZAKRESU DOSTAWY powyżej Dostawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podanie kryterium wyboru.
2. SGI Szymon Gruźlewski o wyborze oferty powiadomi:
a. Wykonawcę/ Wykonawców, których oferty zostały wybrane – pisemnie na adres wskazany
w ofercie,
b. Pozostałych uczestniczących w postępowaniu Wykonawców - poprzez zamieszczenie
informacji na swojej stronie internetowej oraz siedzibie SGI Szymon Gruźlewski

XIII.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu Dostawy
Załącznik nr 2: Formularz cenowy oferty
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Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu Dostawy

1. Wtryskarka hydrauliczna o mocy silnika do 20 kW, prędkości wtrysku 100-200 g/s wraz z
oprzyrządowaniem takim jak:
-

chwytak/odbierak detalu

-

młyn do tworzyw sztucznych

- podajnik podciśnieniowy
- zawór dozujący, proporcjonalny
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Załącznik nr 2: Formularz cenowy oferty

Formularz cenowy oferty
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup wtryskarki hydraulicznej z
oprzyrządowaniem do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych dla
systemów ogrzewania podłogowego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: Wzrost
konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw,
Schemat 1.1.A2: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierających innowacyjność produktową i
procesową na poziomie przedsiębiorstwa

ogłoszonym przez SGI Szymon Gruźlewski
….……………………
Miejscowość, data
DANE WYKONAWCY
Nazwa:…………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………….
Nr tel / fax: …………………………………………………………………………………………….
NIP :……………………………………………………………………………………………………
REGON:……………………………………………………………………………………………….
Lp

Przedmiot zamówienia

1
Razem

n/d

Jednostka
miary

Ilość

Szt.
n/d

1
1

Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto

Stawka
VAT
(%)

Wartość
VAT

Wartość
brutto

n/d

Opis warunków gwarancji:
Opis warunków serwisu:

Oferta jest ważna do dnia…………………..

Pieczątka firmowa
Podpis osoby upoważnionej
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