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Zapy tanie ofeńowe 2 l 2018

I. ZAMAWIAJĄCY
IWET Marta Lubak

ul" Krzysztofa Kami|a Baczyńskiego l9
16-001 Kleosin

Białystok, 07.0ż.2018

II. oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓwrBnrł
Przedm iotem zamówien ia j est zakup Suszarki laboratoryj nej

1. Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, nr

Projektu RP0.01.03.00-20-0027lt6, Tytuł projektu: ,,Wzrost innowacyjności i
konkurencyjności firmy IWET poprzez wdrożenie nowych produktów i nowoczesnych

technologii produkcj i".

2. Nazwa i kod doĘczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku

Zalnowień (CPV): 427t6200-0 - Suszarki

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest wyszczególniony w ZŃączniku nr l do

n i n i ej szego Zapytania ofertowe go.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do dnia 31103/2018 r.

tV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofeńę należy złożyó na formularzu ofertowym zŃączonym do niniejszego Zapytania ofertowego

(Załącznik nr 2) wtaz z oświadczęniem o braku powiązań (ZŃącznik nr 3).

2. Złożona oferta powinna:

o być zgodna ztreścią przedmiotowego zapytania ofertowego;

o zawięraó całkowitą cenę netto zaprzedmiotzapytania.
**Oferty złożone w walucie obcej będq rozpątrwane po przeliczeniu na polskie złote według

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

składanie ofert.

o być sporządzona w sposób czytelny

o wszell<ie zmiatly tlaniesione przez oferenta rv treści ofeny

parafowane przez Oferenta;

. być opatrzona pieczątką firmową;
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o posiadaó datę sporządzenia

o zawierac adres lub siedzibę Oferenta, lllllTer telefonu, numer NlP;

o być podpisana czytelnie przez osobę pełnomocną ze strony Oferenta;

o zawieraó wszystkie wymagane niniejszyrn zapytaniem dokLrmenĘ i oświadczenia bęz

rvprowadzallia do ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Oferenta.

V. WARUNKI WYKLUCZENIA Z IJDZI.AŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykltlczeni zttdziałtl w postępowallitt zostaną Oferenci, którzy:

l. Nie spełnią wymagaIi formalttych,

2. Złożą ofertę po r,vskazanym tenninie,

3. Nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie dysponują potencjałern

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamór.vienia.

4. Posiadają powiązania kapitałolve lub osobowe z Zamalvtającyln. Przez powiązania kapitałowe

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami

upolvaznionyrni do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w

iniierliu Berreficjenta czynności związane z przygotor,vaniem i przeprowadzeniem procedury

wyboru wykonawcy a rvykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczesttriczetliu w spółce,jako wspólnik spółkicywilnej |ub spółki osobowej,

b) posiadaniu, co najmniej 10 oń udziałów lub akcji,

c) pełnieniu ftrnkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w zr,viązl<u małzeIiskim, lł, stosllllkLr pokrewieIistwa [Llb powinowactwa

w linii prostej, pokrer.vieristwa drLrgiego stopnia lrrb polvinowactwa drrrgiego stopnia w linii

bocznej lub w stosullku przysposobienia, opieki lub kLrrateli.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

.1 Ofefta powinna byó przesłaria za pośredrrictwem poczty, kuriera, albo dostarczona osobiście

na adres:IWBT Marta Lubak ul. Krzysztofa Karnila Baczyliskiego l9, l6-00l l(leosin

lub teZ przesłana Inailenr lla adres intertretowy firmy: irvetfu)iwet.vet.

2 OfeĘ należy składaó do dnia 14.02.2018.

3 Za datę wpływu Llznaję się datę wpływLr oferty do zarnawiającego

4 Zapytanie ofeftowę zatnieszczono na strotlie internetolvej firtny r,vww.irł,et.vet.

VII. OPIS KRYTERIOW OCENY OFBRTY I ICH ZNACZENIE

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zanawialący kierować się będzie następującym kryterium:

A. Cena przedmiotu zamówienia - waga kryterium 807u;

/ł,arĘ L,,bp,L
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B. Okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia - waga kryterium 207o.

OfeĘ będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez

Oferentów, Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania okręślonego kryterium, otrzyma

maksymalną ilośó punktów.

PozostaĘm Oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio

mn iej sza liczb a p unktów.

Ad. A) Cena przedmiotu zamówienia

Algorytm oceny kryterium cena przedmiotu zamówienia:

cena minimalnct

Wp (C) :

gdzie:

x 80 pkt.

Cena oferty badanej

Cena min.- najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert

Cena oferty badanej - cęna netto w PLN badanej ofeĄ.

Ceny w ofercie przetargowej wpisane do OfeĄ muszą obejmowaó wszystkie koszĘ oraz

zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaĘ i upusty finansowe. Powinny być podane w

wartości netto.

Suma purrktów maksymalna= 80 pkt.

Ad. B) Okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia

Algorytm oceny kryterium gwarancja na przedmiot zamówienia:

Gw arancj a oferty badanej

G- -- x 20 pkt.

Gwuruncja maksynmlnrt

gclzie:

Gwarancja oferty baclanej - okres glvararrcji badanej ofeĘ liczolly w nriesiącach.

Gwarancja maksymalna - okres gwarancji oferly w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji

liczony w miesiącach spośród wszystkich ocenianyclt ofeft.

Okres udzielenia glvaratlcji na przednliot zanlówieIlia powinien zostać podany w miesiącaclr.

Suma punktow maksymalna:20 pkt.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFBRTĄ

Tennin związania ofertą wynosi tllinimunl l4 dni.

fĄo./l,a- Wbł-ł*
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IX. INF,ORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFBRTY
1. O wYborze najkorąlstniejszej ofeĄ Zamawiający zawiadomi na swojej stronie internetowej.

2, Zamawiającr Zastrzega Sobie prawo do odwołania/unięważnienia przedmiotowego postępowania

bez Podania Przyczyny nakńdym jego etapie przed podpisaniem umowy z Oferentem.

X. DODATKOWE INFORMACJE
3. ZamawiĄący nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych do przedmiotowego

zapylania.

4. ZamawiającV Przewiduje możliwośc zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy

nastąPi zmiana Powszechnie obowiązuj ących przepisów prawa w zakresie mającym wpĘw na

realizację przedm iotu umowy.

5. Warunki zmiany umowy/zamówienia: Zamawiającv przewiduję możliwość dokonania zmian

Postanowień zawaftej umowy w stosunku do treści ofeĄ w przypadku nieprzewidzianych
zdarzeń w momencie dokonywania wyboru ofeĘ, a w szczególności zdarzeń ekonomi cznych,

technicznych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

6. Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Lubak pod numerem telefonu 669003 808, mail:

iwet@iwet.vet

XI. ZAŁĄCZNIKI

ZŃącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2. Formularz ofertowy

załącznik nr 3. oświadczenie oferenta o braku powiązań zzamawiającym

tłQu}e- [ufu-\
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ZŃącznik 1 do Zapytania ofertowego nr 212018 z dnia 07 .02.2018

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Suszarka laboratoryj na

l . Nastar.vy temperatury co 0,1"C

2. Zakręs temperatury pracy: +5"C powyzej temperatury otoczenia do +250"C

3. Możliwość programowania profiIu pracy

4. Możliwość pracy ciągłej

5, Możliwośc ustawienia sygnałLr aIannorvego

6. Możliwośó zmian paranretrów konfiguracyjnych z poziomu wyświetlacza

7. Kornora z blachy nierdzewnej

B. ObLldowa z blachy stalowej

9. Pojemnośó - rnin 55 l

l0" Moc znamionorva ok.1,5kW

l l. Wyllltlszony obieg powietrza

1 2. Deklaracja zgodności

l3. Instrr"rl<cja uzytkowallia w języku polskim Irrb angielskiIn

l4. Półki z drutu nierdzewnego - min. 2 szt,

Unia Europejska
IUlopejrki Fundutl

rł.a!vo] u Rcq iona lncqo

{Vav lę.
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Załącznik2 do Zapytania ofertowego nr 212018 z dnia 0't.02.ż018
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Nttzw u ofer e nt u, a clr e s
numer telefonu, NIP

Data i miejsce

FORMULARZ OFERTOWY

Suszarka laboratoryjna - 1 sztuka

Cena przedmiotu zamówienia
wartość netto

Okres udzielenia gwarancji na przedmiot
zamówienia w miesiącach

Oświadczam, iż oferowane urządzenie .......... ... (Typ / model) spełnia
następujące parametry specyfi kacji:

Spełnia / nie
spełnia

TAK/I{IE

Opis wynikający ze specyfikacji
zaoferowanego urządzenia
prosiary o podanie dokładnych
danych odpowiadajqcych
poszczególnym parąmetrom
wskazanym w kolumnie nr 2,
Niewypełnienie pola oznacza, iż
przedstcłwiona oferta nie spełnia
danego wymogu wskazanego w

Nastawy temperatury co 0,1oC

Zakręs temperatury pracy: +5"C powyżej

temperatury otoczenia do +250"C

Możliwość programowania profi lu pracy

Możliwośó pracy ciągłej

Możliwość ustawienia sygnału alarmowego

lĘu,ię

I.

II.

L.p. Parametr

:':..t,::::' 2 3,,,,,,, 4

1

2

3

4

5
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(podpis os oby upoważnionej)

f,{a ł,i,tp

Oświadczam , iż oferta jest wazna 14 dni.

LŁŁł9Ł\

6
Możl iwość zmian parametrów

konfi guracyinych z poziomu wyświetlacza

7
Komora z blachy nierdzewnej

8
Obudowa z blachy stalowej

9
Pojemność - min 55 l

10
Moc znamionowa ok. 1,5kW

11
Wymuszony obieg powietrza

12
Deklaracja zgodności

13

Instrukcja uzytkowania w języku polskim

lub angielskim

14
Półki z drutu nierdzewnego - min. ż sń.

Załączllik3 do Zapytatria ofeftowego nr 2lż018 z dnia 01.02.2018
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OŚWIADCZENIE

Oferenta o braku powiązań zZamawiającym

Składając Przedmiotową ofertę do IWET Marta Lubak w postępowaniu prowadzonym w trybie
zaPYtania ofertowego oŚwiadczam, że brak jest pomiędzy reprezentowaną przeze mnie firmą
działającą pod nazwą

(uzupełnia oferent)

a firmą IWBT Mańa Lubak jak i upowżnionymi 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:

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

2) posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów,

3) Pełnieniu funkcji czŁonkaorganu nadzorczego \ubzarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) Postawania w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

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

przysposobienia, opieki lub kurateli.

(podp is os oby upoważnionej

z godnie z doku m en t e nl rej e s tr owym)
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