Zapytanie ofertowe 01/09/2016
01/09
W związku
zku z planowan
planowaną inwestycją zapraszamy do zło
złożenia oferty na
„Budowę instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznyc
sztucznych w tym
odpadów niebezpiecznych”
niebezpiecznych”. Instalacja będzie
dzie dofinansowana ze środków
Narodowego Funduszu
duszu Ochrony Środowiska
rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy do złożenia
żenia oferty w terminie do dnia 4 października
paź
2016
roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu oferty od Zamawiaj
Zamawiającego)
na adres:
Polimer Inno Tech Sp.
S zo., ul. Wyzwolenia 2, 41-103Siemiano
103Siemianowice
Śląskie
lub e-mailowo na adres:
p.machnik
p.machnik@polimerinnotech.pl

Warunki zamówienia:
1. Wszystkie elementy zamówienia muszą
musz być fabrycznie nowe.
2. Maksymalny termin realizacji: do dnia 31marca 2017 roku
3. Dopuszcza się zmianę
zmian terminu realizacji w jego trakcie, po uzgodnieniu
tego z Zamawiającym
cym i wskazaniu przez Wykonawc
Wykonawcę obiektywnych
przyczyn.
Warunki udziału w post
postępowaniu:
W postępowaniu
powaniu ofertę mogą
mog złożyć wykonawcy, którzy:
1) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami
ludzkimi zdolnymi do wykonania
wy
zamówienia;

zapewniającej
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj
prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia;
3) nie występują powią
powiązania
zania kapitałowe lub osobowe pomiędzy
pomi
Oferentem
a Zamawiającym,
cym, zgodnie z oświadczeniami
o
zeniami stanowiąc
stanowiącymi Załącznik nr
2 zapytania
apytania ofertowego.
Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający
cy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wg następujących
nast
kryteriów:
Cena netto

-maksymalna
maksymalna
punktowa to 80

wartość

Gwarancja

-maksymalna
maksymalna
punktowa to 20

wartość

1. Cena netto
Ocenie podlega cena całkowita ( w złotych netto) wynikająca
wynikaj
ze
zsumowania wszystkich pozycji formularza cenowego.
Oceny dokonuje się w nast
następujący sposób:
-oferta z najniższą ceną otrzymuje 80 punktów
-pozostałe oferty są
ą punktowane liniowo wedle następującej
nast
nastę
formuły
arytmetycznej:
(X/Y) x 80
X= najniższa cena
Y= cena ocenianej oferty

2. Gwarancja
Zamawiający będzie
dzie oceniał oferty w następujący
nast
sposób:
- oferta, w której najdłuższy
najdłuż
okres gwarancji otrzymuje 20
0 punktów
- pozostałe oferty są
ą punktowane liniowo wedle nast
nastę
następującej formuły
arytmetycznej:
(Y/X) x 20
X= największa
najwi
ilość referencji
Y= ilość referencji

Za ofertę najkorzystniejsz
najkorzystniejszą będzie
dzie uznawana oferta, która przy
uwzględnieniu powyższych
ższych
szych kryteriów i ich zsumowaniu otrzyma największą
najwi
liczę punktów. Jeżeli
żeli nie będzie
b
można
na dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu
wzgl
na to, że dwie lub więcej
cej ofert otrzyma taką
tak
samą punktację,, Zamawiaj
Zamawiający spośród
ród tych ofert wybierze ofertę
ofert z
najniższą ceną.
Termin związania
zania ofertą
ofertą:
Minimum 30 (trzydzieści)
ści) dni od końca
ko ca terminu na składanie ofert.
Minimalny okres gwarancji:
24 miesięcy
Inne informacje:
1. Oczekiwana oferta musi stanowi
stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu
cywilnego.
2. Wybór Oferenta nastąpi
nast
w ciągu
gu maksimum 7 (siedmiu) dni roboczych
od dnia upływu terminu na składanie ofert.
3. O finalnym wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy pozostali
Oferenci.
4. W ofercie należy
ży ustosunkować
ustosunkowa
się do wszystkich aspektów
podlegających ocenie.
cenie. Brak informacji o którymkolwiek z obszarów
będzie
dzie skutkował przyznaniem 0 pkt w danym kryterium.
5. Zamawiający
cy zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty i
unieważnienia
nienia zamówienia bez podawania przyczyn.

Załącznik
cznik nr 1 do zapytania
zapyta
ofertowego nr 01/09/2016 z dnia 5
września 2016 roku
Specyfikacja instalacji :
Budowa instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw
Przedmiot:
sztucznych w tym odpadów niebezpiecznych.
(surowiec) butelki, beczki, opakowania
opakowania,zbiornik z PP
Materiał wsadowy (surowiec):
lub HDPE.
Forma podania na instalację:
instalacj Sprasowany, podany na otwieracz do
belek, Wilgotność do 25%
25%. Zanieczyszczenie na poziomie nie
przekraczającym 15%.
ści od p
przygotowania
Wydajność:1000 kg/h gotowego produktu (w zależności
surowca, stopnia zanieczyszczenia,
zanieczys
zawartości
ci ciał obcych i
zanieczyszczeń)
Elementy instalacji:
1. Kompletne stanowisko przyjęcia
przyj
i wstępnej
pnej klasyfikacji odpadu,
2. Sortownia ręczna,
3. Linia technologiczna do mielenia i mycia na mokro,
4. Instalacja recyklingu i filtracji wody wraz z systemem
mem filtracji,
5. Instalacja suszenia i odpylania przemiałów,
6. Instalacja do regranulacji,
7. Stacja pakowania BIG BAG,
BAG
8. Kompletne stanowisko kontroli jakości.
jako

Załącznik
cznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 01/09/2016 z dnia 05
września 2016 roku

Oświadczamy, że
e nie łączą
łą
nas z Zamawiającym
cym to jest spółką
spółk pod firmą
Polimer Inno Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich i
osobami upoważnionymi
nionymi do zaci
zaciągania
gania zobowiąza
zobowiązań w imieniu
Zamawiającego
cego lub osobami wykonującymi
wykonuj cymi w jego imieniu czynności,
czynno
powiązania
zania kapitałowe lub osobowe, polegaj
polegające
ce w szczególno
szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
2) posiadaniu udziałów/akcji daj
dające
ce prawo głosu na zgromadzeniu
wspólników/akcjonariuszy w wysokości co najmniej 5%;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarz
zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mo
może
budzić uzasadnione wątpliwości,
ci, co do bezstronności
bezstronnoś
w wyborze
wykonawcy, w szczególności
szczególno
pozostawanie w związku
ązku małżeńskim,
mał
w
stosunku pokrewieństwa
ństwa
stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lubw stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

