Siemianowice Śląskie, 26.07.2018
Zapytanie ofertowe nr 01/07/2018
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu pt. „Rozwój infrastruktury B+R dla
opracowania i wdrażania nowych procesów technologicznych przetwarzania tworzyw
sztucznych, w celu produkcji regranulatów” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w
infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata
2014-2020

I.

II.

Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego: Polimer Inno Tech Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie,
Adres biura/korespondencyjny: ul. Szeligiewicza 1, 40-074 Katowice
NIP: 6431765377
Osoba do kontaktu: Piotr Machnik
Telefon: 664 494 292
Adres e-mail: p.machnik@polimerinnotech.pl
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach:
www.polimerinnotech.pl
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących środków trwałych oraz zestawu
drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego :
Nazwa urządzenia/produktu
Szafa laboratoryjna z odciągiem powietrza

Ilość /miara
4 szt.

Szafa laboratoryjna na chemikalia niebezpieczne

1 szt.

Spektrometr IR

1 szt.

Waga

2 szt.

Miernik temperatury topnienia
Wiskozymetr

1 szt.
1 szt.

Kontroler temperatury

2 szt.

Termohigrometr

2 szt.

Plastometr

1 szt.

Palnik laboratoryjny

4 szt.
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Waga precyzyjna, waga analityczna

4szt.

Ewaporator

2 szt.

Miernik pH

2 szt.

Zmywarka laboratoryjna

1 szt.

Dygestorium

2 szt.

Kurtyny powietrzne

2 szt.

Zestaw drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego

1 kpl.

Meble do laboratorium

1 kpl.

Sprzęt magazynowy

1 kpl.

Szczegółowe dane dot. przedmiotu zamówienia są opisane w załączniku nr 3 Specyfikacja
techniczna. Wszystkie elementy zamówienia dostarczane przez Dostawcę muszą być nowe,
nie dopuszcza się używanych elementów.
KOD CPV:
381000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny ( z wyjątkiem szklanego)
39100000-3 Meble
39180000-7 Meble laboratoryjne
33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane

2. Dodatkowe dane o przedmiocie zamówienia
- Termin płatności: minimum 14 dni od daty wystawienia faktury.
Dopuszcza się wystawianie faktur zaliczkowych (do uzgodnienia przy podpisywaniu umowy)
- Termin realizacji zamówienia: wszystkie elementy zamówienia muszą być dostarczone do
30.11.2018. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenie zamówienia w kilku częściach.
Możliwe jest każdorazowo wystawienie faktury po dostarczeniu części zamówienia ( do
uzgodnienia przy podpisywaniu umowy).
- Koszt dostawy po stronie Dostawcy - Zamówienie należy dostarczyć w miejsce realizacji
projektu: woj. Podkarpackie, miejscowość Stale 39-400, Działki nr 1447/76 i 5261/1.
- Po stronie Dostawcy również jest montaż urządzeń w przypadku konstrukcji modułowych.
III.

Kryteria dostępu:
1.
W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą się ubiegać
Wykonawcy, którzy na dzień złożenia oferty są powiązani z Zamawiającym kapitałowo bądź
osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym ( Polimer Inno Tech Sp. z o.o.) lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
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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) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
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 kuratel.
Oferent zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego i złożenie oświadczenia
wraz z ofertą.
2.
Oferent musi złożyć ofertę na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania Ofertowego. Oferent ma możliwość rozbudowania oferty, w tym
poprzez dołączenie dodatkowych załączników, jednak Oferent nie może usunąć żadnych z
elementów zawartych w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego, w tym zwłaszcza oświadczeń i zastosowanych logotypów.

IV.

Zasady składania ofert:
1. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim na załączonym wzorze Formularza
oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta musi zawierać:
- Nazwę Oferenta, NIP, dane kontaktowe( adres, telefon, e-mail).
- Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach data
wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).
- Zawierać cenę oferty (netto i brutto), w tym zawierać osobno cenę netto dla każdej pozycji
wskazanej w tabeli w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego. Oferta powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do
wykonania zamówienia np. koszt transportu, koszt montażu.
- Zawierać wszystkie wymagane załączniki – oświadczenie o braku powiązań (zał. nr 2)
- Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 01/07/2018
- Termin wykonania zamówienia ( nie dalszy niż 30.11.2018)
- Termin ważności oferty – min. 60 dni kalendarzowych od upłynięcia terminu na złożenie
oferty.
3. Termin składania ofert do: 27.08.2018 r. godz.16:00.
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4. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: p.machnik@polimerinnotech.pl lub dostarczona do biura pod
adresem: ul. Szeligiewicza 1, 40-074 Katowice w godzinach pracy biura ( pon. - pt. 8.00 16.00). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina
wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
nieterminową dostawę oferty przez pośredników np. kurier, Poczta Polska.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia kilku ofert, żadna z nich nie
będzie rozpatrywana.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem
oferty z przyczyn formalnych.
V.

Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium oceny ofert:
Cena - 100 pkt.
2. Sposób dokonywania oceny
Wygrywa oferent, który uzyska największą ilość pkt. wg kryterium ceny. Cena, która będzie
rozpatrywana to cena netto całego zamówienia.
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:
cena oferty najniższej / cena rozpatrywana dla danego oferenta * 100 = liczba punktów

VI.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.polimerinnotech.pl
oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
Zamawiający zawiadomi elektronicznie Oferenta, który złożył najkorzystniejsza ofertę.
Zawiadomienie o złożeniu najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane na adres e-mail z
którego została przysłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie do kontaktu.
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VII.

Dodatkowe informacje
1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli
zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający
przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną niezwłocznie zamieszczone na
stronie: www.polimerinnotech.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
Wprowadzone zmiany będą wiążące dla oferentów.
2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, zmiany ilości i rodzaju zadań w stosunku do określonych w zapytaniu,
a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3.
Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do
zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Oferenta informacji o wyborze jego oferty. Przedłużenie terminu na podpisanie umowy
możliwe jest tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4.
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z
przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu
stron. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu. Wykonawca nie może, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z
niniejszej umowy względem Zamawiającego.
5.
W toku oceny realizacji projektu oraz wniosku o płatność składanego przez
Zamawiającego i ewentualnych pytań ze strony Instytucji Zarządzającej Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju lub innego upoważnionego pomiotu Zamawiający może żądać od
Wykonawcy, którego oferta została wybrana wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty i
planowanych kosztów czy potencjału do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.
6.
Zamawiający
zastrzega
możliwość
udzielenia
Wykonawcy
zamówień
uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 15% wartości ceny przedstawionej oferty.
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