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Zapy tanie ofe ńowe 2 l 20 17 BiaĘstok, 30.08.2017

I. ZAMAWIAJĄCY
IWET Marta Lubak

ul. Krzysźofa Kamila Baczyńskiego 19

16-001 Kleosin

Dotyczy projekiu nr RPo,01 ,03,00-20-0027i 16

nt : _Wzrost innowacyiności i konkurencylnosct

h*i łWEt popo.. u,{loźenie nowych pmduHów

i nowoczcsnpn technoląii podukdi' rcdizovancgo

w ranaci umowy UDA,RPPD.O0.00,0OZUOOZZI1tOO

zali,artej dnia 23.03,20l7 r,

II. oPIs PRZEDMIOTU ZAMÓwrnNrł
Przedmiotem zamówienia jest zakup Przecinarki taśmowej - 1 sztuka

1. Zapytanie ofeńowe jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, nr

projektu RP0.01.03.00-20-0027116, Tytuł pĄektu: ,rWzrost innowacyjności i
konkurencyjności firmy IWET poprzez wdrożenie nowych produktów i nowoczesnych

technologii produkcji".

2. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień

(CPV): 42631000-8 - Obrabiarki do wykańczania metali

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest wyszczególniony w Zńączniku nr 1 do

niniej sze go Zapytania ofertowe go.

III. TERMIN WYKONAI\IIA ZAMOWIENIA
Termin dostarczenia przedmiofu zamówienia: do dnia 30l09l20l7

Iv. oPIs sPosoBU PRZYGOTOWAi\IA OF,ERTY

1. Oferent powinien stworzyć ofertę w formie pisemnej, a sama oferta winna:

2. być zgodna z treścią przedmiotowego zapytaniaofertowego;

3. zawieraó całkowitą cenę netto zaprzedmiotzapytaria.

Oferty złożone w walucie obcej będq rozpąĄryatle po przeliczeniu na polskie złote według

średniego kursu NBP, według kursu z dnia przypadajqcego na ostatni dzień wyznaczony na

składanie ofert.

byó sporządzona w sposób czytelny;

wszelkie zmiany naniesione przez Ofercnta w treści ofeĘ po jej

parafowane przez Oferenta;

byó opatrzona piecątką firmową;

posiadaó datę sporząd zenia;

sporządzeniu muszą byó

4.

5.

6.
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8. zawieruó adres lub siedzibę Oferentą numer telefonu, numer NIP;

9. być podpisana czytelnie przez osobę pehomocną ze strony Oferenta;

10. zawierać wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenĘ i oświadczenia (w Ęm
zńączłńknr 2),bezwprowadzania do ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Oferenta.

V. WARIINKI WYKLUCZENIA ZVDZIAŁa W POSTĘPOWANIU:

Wykluczeni zudziałll w postępowaniu zostaną Oferenci, któtzy:

1. Nie spełnią wymagń formalnych,

2. ZłoĄofeĘ po wskazanym terminie,

3. Nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. Posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe zZamawiĄącym.Przez powiązania kapitałowe lub

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi

do zaciągania zobowiąza:ń w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu

Beneficjenta crynności zvliąz,ale z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru

wykonawcy a wykonawcą polegającew szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik społki cywilnej lub społki osobowej,

b) posiadaniu, co najmniej I0%oudzińów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji człoŃa organu nadzorczegolub 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.

\rI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

l. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem pocńy, kuriera, albo dostarczona osobiście na

adres: fWET Mańa LubaŁ ul. Krzysźofa Kamila Baczyńskiego l9, 16-001 Kleosin

lub też przesłana mailem na adres internetowy firmy: iwet@iwet.vet.

2. Oferty naleĘ składaó do dnia 06.09.2017.

3. Zadatę wpływu uznaję się datę wpływu oferĘ do zamawiającego

4. Zapytarie ofertowe zarnieszeznno na stronie internetowej firmy www.iwet.vet.

VII. OPIS KRYTERIOW OCEI\-Y OFERTY I ICH ZNACZENIE

Przy wyborze najkorzystniejszej ofeĄ, Zamawiający kierowaó się będzie następującym kryterium:

A. Cena przedmiotu zamówienia - waga krleńum 80%;

B. Okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia - waga kryterium 20oń,--' 
He*rmf $#nrt,g Lubak
ut, K,K,L]ircż,vljskii-,.Jó 1'.) 1l'j-CO 1 Kieo3in

NlP: 545-,i75-a7,:]2 RELjoN: 3C 1757210
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VIII. TERMIN ZWąZANIA OF,ERTĄ

Termin zltiązania ofertą wynosi minimum 7 dni,

OfeĄ będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych waruŃów przedstawionych przez

Oferentów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma

maksymalną ilośó punktów.

Pozostałym Oferentom, speŁriającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio

mniej sza liczba punktów.

Ad. A) Cena przedmiotu zamówienia

Algorytm oceny kryterium cena przedmiotu zamówienia:

cena minimalna

Wp (C) =

gdzie:

x 80 pkt.

Cena oferty badanej

Cena min.- najniżs"a cena spośród wsąlstkich ocenianych ofert

Cena oferĘ badanej - cena netto w PLN badanej oferty.

Ceny w ofercie przetargowej wpisane do OfeĘ muszą obejmowaó wszystkie koszty oraz

zobowiązania publiczrroprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny byó podane w

wartości netto.

Suma punktów maksymalna = 80 pkt.

Ad. B) Okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia

Algorytm oceny kryterium gwarancja na przedmiot zamówienia:

Gw ar a n cj a ofe rty b adan ej

G- x 20 pkt.

Gwarancja maksymalna

gdzie:

Gwarancja oferty badanej - okres gwarancji badanej ofety liczony w miesiącach.

Gwarancja maksymalna - okres gwarancji oferty w któĘ zaoferowano najdfuższy okres gwarancji

liczony w miesiącach spośród wszystkich ocenianych ofert.

Okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia powinien zostaó podany w miesiącach.

Suma punktów maksymalna:20 pkt.
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IX. INT,ORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OF,ERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi na swojej stronie internetowej.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego postępowania

bez podania przycTwy na kazdym jego etapie przed podpisaniem umowy z Oferentem.

X. DODATKOWE INT,ORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofeń częściowych do przedmiotowego

zapytania.

2. ZamawiĄącv przewiduje możliwość nnian postanowień zav,łartej umowy, w przypadku, gdy

nastąpi zrriana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpĘw na

r ealizacj ę przedmiotu umowy.

3. Warunki zmiany umowy/zamówienia: Zamawiający przewiduje możliwośó dokonania z4ian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych

zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w sz,częgólności zdnzeń ekonomicznych,

technicznych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

4. Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Lubak pod numerem telefonu 606 490 165, mail:

iwet@iwet.vet

XI. ZAŁĄCZMKI

Zńącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZŃącznik nr 2 Oświadczenie Oferenta o braku powiązń zZamawiającym

iwet lVlarta Lubak
ul. K.K.Baczyńskiego ,l9. 16-001 Kleosin
NlP: 545-'1 7§-47-32 REGON: 3617 57210
tel: 606-490-165, e-mail: iwet@iwet.vet
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Załącznik 1 do Zap5Ąania ofertowego nr żlż0I7 z dnia 30.08.2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PnzncnvARKA rłśnłowł

1. Cięcie piłą taśmową o szerokości min 13mm
2. Regulacja prędkości cięcia w co najmniej dwóch zakresach prędkości.
3. Automatyczne zattzymanie w przypadku zerwania piły taśmowej.
4. Piła taśmowa wrazz solidną podstawą.
5. System chłodzenia piĘ taśmowej.
6. Możliwość regulacji kąta cięcia.
7. Napęd zużryciemprzekładni ślimakowej lub przekładni zębatej.
8. Mozliwość cięcia pod dowolnym katem w zakresie -45 do 60" ze wskaźnikiem

ustawienia kąta.

9. System czyszczeńa taśmy.
I0. Zderzaki ustawcze.
1 1. Długość najkrótszej pozostałości min. 20mm.
12. Urządzenie półautomatyczne , z wyłączańem piły taśmowej po zakoirczeniu cięcia.
13. Opuszczanie ramienia wsparte siłownikiem.
14. Pojemnik z sitem nawióry.
15. Napięcie zasilania 400Yl50Hz.
16. Opuszczanię i podnoszenie ramienia piły sterowane ręcznie.
17. Imadło blokujące materiał ustawiane ręcznie z uchwytem szybkiego mocowania.
18. Naciąg taśmy mechaniczny, kontrolowany wyłącznikiem krńcowym w przypadku

zerwania.
19. Deklaracja CE.
20. DTR w języku polskim z deklaracją zgodności UE.

iwa{ NĘarta Lubak
ul, K.K,Bsczyńskiago 19, 16,001 Kteosin

NlP: 545-175-47,32 REGON: 361757210

tel: 606-490-165, e-mall: iwet@iwet,vet
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ZŃącznik 2 do Zapytania ofertowe g o nr 2 l ż0 17 z dnia 3 0. 0 8. 2 0 1 7

oŚwrłncznnrrn
Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym

Składając przedmiotową ofertę do IWET Mańa Lubak w postępowaniu prowadzonym w Ębie
zapytania ofertowego oświadczam, że brak jest pomiędzy reprezentowaną przeze mnie firmą

działającą pod nazwą ..r.................,

(uzupełnia oferent)

a firmą IWET Mańa Lubak jak i upoważnionymi do zaciągania w jej imieniu osób oraz osób

wykonujących czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ww. procedury,

jakichkolwiek powiązań tak kapitałowych jak i osobowych polegających w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub innej osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczegollb zarądzającego, prokurenta, pełromocnika,

4) postawania w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prosĘ,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

(p odp i s os o by up ow cłżni on ej )

iwą* F,,Ęart* l-ubak
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