Strzelce Małe, dnia 20.11.2018 r.
Paweł Nowak – „AGRO-MASZ”
Strzelce Małe 78, 97-515 Masłowice
(nazwa zamawiającego)

7721949152 (NIP)
591762261 (REGON)

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla projektu „Rozbudowa działu B+R przedsiębiorstwa zmierzająca do opracowania nowych i
udoskonalonych rozwiązań produktowych - Etap 2”
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020: BADANIA, ROZWÓJ I
KOMERCJALIZACJA WIEDZY, DZIAŁANIE I.2: INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I
INNOWACJE, PODDZIAŁANIE I.2.1 INFRASTRUKTURA B+R PRZEDSIĘBIORSTW.
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego.
I. Informacje ogólne
1. Zamawiający: Paweł Nowak – „AGRO-MASZ”, Strzelce Małe 78, 97-515 Masłowice, Polska
NIP 7721949152, Regon 591762261, tel.+48 44 7874924, fax+48 44 7871202, pawel@agro-masz.eu
2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 z późniejszymi zmianami).
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru – 1 szt. – urządzenie nowe
Kod CPV: 38433000-9 - Spektrometry
2. Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia co najmniej wyszczególnionych cech
funkcjonalnych, rozwiązań i parametrów technicznych:
Parametry techniczne:
 możliwość pomiaru barwy i połysku jednym przyrządem,
 maksymalne odchylenia standardowe dla zakresu pomiarowego połysku 0 – 10 GU nie
większe niż:
 powtarzalność ±0,1 GU,
 odtwarzalność: ±0,5 GU,
 maksymalne odchylenia standardowe dla zakresu pomiarowego połysku 10 – 100 GU nie
większy niż:
 powtarzalność ±0,2 GU,
 odtwarzalność: ± 1,0 GU,
 możliwość pomiaru barwy wg normy ISO 7724,
 możliwość pomiaru połysku wg norm ISO 2813 i ISO 7668,
 zakres spektralny pomiaru barwy co najmniej 400 – 700 nm przy rozdzielczości co najwyżej
10 nm,
 rodzaje światła co najmniej: A, C, D50, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, UL30,
 zakres pomiarowy połysku: 0 – 100 GU,
 pamięć co najmniej 1000 standardów.

III. Kryteria oceny oferty z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji
za spełnienie danego kryterium oceny oferty
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1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 pkt.
Brak informacji w danym kryterium punktowym oznaczać będzie przyznanie 0 punktów w tymże
kryterium w procesie oceny/wyboru.
Lp.

Kryterium

Punktacja
i waga

Sposób przyznawania punktacji/oceny

1

Cena

Punktacja:
od 0 do 70 pkt.

Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska
największą liczbę punktów w tym kryterium.

Waga:

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu
stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny
badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych
poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia
otrzymanego ilorazu przez 70.

70%

K cena = (C min / C bof) x 70
C min - cena w ofercie z najniższą ceną,
C bof - ceny badanej oferty
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej,
wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki
według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium:70.
Długość okresu
gwarancji
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Punktacja:
od 0 do 30 pkt.

Waga:
30%

Oferent podający największą wartość dla długości okresu
gwarancji uzyska największą liczbę punktów w tym
kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu
stosunku wartości długości okresu gwarancji z badanej
oferty do wartości długości okresu gwarancji z oferty o
największej wartości długości okresu gwarancji
(najdłuższej gwarancji). Ilość punktów przyznawanych
poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia
otrzymanego ilorazu przez 30.
K d.o.g. = (DOG bof / DOG max) x 30
DOG max - długość okresu gwarancji w ofercie z
najdłuższym okresem gwarancji,
DOG bof - długość okresu gwarancji badanej oferty
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium:30.
UWAGA: od Oferenta oczekuje się zaoferowania
minimum rocznego okresu gwarancji na przedmiot
zamówienia. Oferty z okresem gwarancji krótszym niż
wymagany zostaną odrzucone, a tam gdzie podany
zostanie okres dłuższy niż 36 miesięcy (3 lata) dla
obliczeń przyjęta zostanie wartość 36 miesięcy.
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Zaleca się przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli:
Lp

Przedmiot zamówienia

Jednostka
miary

Ilość

1
Razem

spektrofotometr
n/d

sztuka
n/d

1
n/d

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

n/d

Stawka
VAT
(%)

Wartość
VAT

Wartość
brutto

n/d

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
IV. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do dnia 28.11.2018 do godz. 9:00.
2. Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie .na adres:
Paweł Nowak – „AGRO-MASZ”, Strzelce Małe 78, 97-515 Masłowice, Polska.
3. Oferty składane listownie lub osobiście prosimy umieścić w dwóch zaklejonych kopertach,
z adnotacją na wewnętrznej kopercie „Otworzyć 28.11.2018 po godz. 9:00”.
4. Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Oferenta oraz jego dane teleadresowe (adres, dane kontaktowe, itp.);
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w nawiązaniu do specyfikacji zawartej w
zapytaniu ofertowym;
c) termin realizacji zamówienia;
d) cenę netto oraz brutto;;
e) okres gwarancji;
f) termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert);
g) oferta musi zostać opatrzona pieczęcią firmową Oferenta lub sporządzona na papierze
firmowym oferenta;
h) oferta musi zawierać datę i miejsce sporządzenia oferty;
i) oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta
zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z dokumentu rejestrowego lub
udzielonego pełnomocnictwa, które musi zostać w takim przypadku załączone do oferty;

V. Zakres wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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) 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. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia
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1. Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych
przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
b) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej zmiany zakresu
zadań, terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których wykonania
Zamawiający zostanie zobowiązany,
f) ustawowej zmiany stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do
obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota
netto pozostanie stałą.
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego
terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można
było przewidzieć.
VII. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będą
rozpatrywane.
2. Oferta powinna zostać złożona na papierze firmowym oferenta lub co najmniej opatrzona jego
pieczęcią firmową. Oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji
Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z dokumentu rejestrowego lub udzielonego
pełnomocnictwa.
3. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów
szczegółów oferty.
4. W przypadku składania ofert na inne równoległe zamówienia udzielane w trybie postępowania
ofertowego należy złożyć oddzielne oferty do każdego z zamówień..
5. Składanie ofert wariantowych względem przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalne.
6. Należy składać oferty na całość przedmiotu zamówienia – składanie ofert częściowych względem
przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalne. W przypadku ofert o szerszym zakresie Zamawiający
zastrzega sobie prawo do uznania za wiążącą oferty wyłącznie w wybranym zakresie odnoszącym się
do przedmiotu zamówienia, o ile w tym zakresie podane zostaną informacje umożliwiające dokonanie
oceny.
7. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent
zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie przewidzianej
jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zgłoszenia wątpliwości przez
Zamawiającego. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień lub nie uzupełnienia oferty w wymaganej formie lub
terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma
prawo odrzucić taką ofertę.
8. W okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy
Zamawiającym, a Oferentem.
9. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia
kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia,
anulowania/unieważnienia postępowania/zamówienia lub niezawarcia umowy nie przysługują żadne
roszczenia wobec Zamawiającego.
10. Wymaganym jest wskazanie okresu ważności oferty nie krótszego niż 30 dni od daty ostatecznego
terminu składania ofert.
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11. Termin wykonania zamówienia: 31.03.2019
12. Miejsce wykonania zamówienia: Strzelce Małe 78, 97-515 Masłowice, Polska.
13. Data i miejsce otwarcia ofert: 28.11.2018 r. po godz. 9:00, Strzelce Małe 78, 97-515 Masłowice.
14. Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Paweł Nowak.
15. Składanie ofert lub pozyskiwanie informacji dotyczących zamówienia (z wyłączeniem informacji
wrażliwych, które mogą mieć wpływ na ocenę ofert/wybór najkorzystniejszej oferty) jest możliwe w dni
robocze w godzinach pracy obowiązujących u Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00 – 16.00.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
17. Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach i
zasadach.
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