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Zapytanie ofertowe 3 l20I8

I. ZAMAWIAJĄCY
IWET Marta Lubak

ul. I(rzysztofa Kamila Baczyńskiego l9

l6-001 Kleosin

Białystok, 07.02.2018

il. oPIs PRZEDMIOTU ZAMÓwrnNrł
Przedmiotem zamówienia jest zakup Zgrzewarki rotacyjnej

1. Zapytanie ofeńowe jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego, Działanie 1.3 Wspieranie inwesĘcji w przedsiębiorstwach, nr

projektu RP0.01.03.00-20-002711,6, Tytuł projektu: ,o'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

Zamówięń (CPV): 42921330-0 Masryny do pakowania jednostkowego

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest wyszczegolniony w ZŃączniku nr 1 do

n i n iej szego Zapy tania ofeńowe go.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIBNIA
Tęrmin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do dnia 31,10312018 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyó na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego

(Załącznik nr ż) wtaz z oświadczeniem o braku powiązań (Załącznik nr 3).

2. Złożona ofęńa powinna:

o być zgodna z treścią przedmiotowego zapytania ofertowego;

l zawierać całkowitą cenę netto zaprzedmiotzapytanla,
**Oferty złożone w walucie obcej będq rozpatrwane po przeliczeniu na polskie złote według

średniego kursu NBP, według kursu z dnia przypadajqcego ną ostątni dzień wyznaczony ną

składanie ofert.

o byó sporządzona w sposób czytelrly;

. wszelkie zmiany naniesione przez oferenta w treści ofeĄ po

parafowane przez Oferenta;

jej sporządzeniu
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byc opatrzona pieczątką firnlową;

posiadac datę sporząd zenia

zayyierac adres lub siedzibę Oferenta, 1-1ulnertelefonu, numerNIP;

być podpisarra czytelnie przez osobę peŁlomocną ze strony Oferenta;

zawięraó wszystkie wymagane niniejszyrn zapytatliern dokumenty i ośrviadczenia bez

r,vprorvadzallia do ich treścijakichkolrviek zastrzeżeń ze strony Oferenta"

V. WARUNKI WYKLUCZENIA ZaDZIAŁa W POSTĘPOWANIU:

Wykluczeni zudziału w postępowaniu zostaną Oferenci, którzy:

l. Nie spełnią wymagań formalnych,

2. ZŁożąofertę po wskazanym terminie,

3. Nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia otaz nię dysponują potencjałem

teclrnicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4, Posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe zZamawiająaym. Przęz powiązania kapitałowe

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w

imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegając e w szczególności na:

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

b) posiadaniu, co najmniej 10 oń udziŃów 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. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1 Oferta powinna być przesłanazapośrednictwem poańy, kuriera, albo dostarczona osobiście

na adres: IWET Marta LubaĘ ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 19, 16-00l Kleosin

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

ż OfeĘ należy składać do dnia 14.02.2018.

3 Zadatę wpływu uznaję się datę wpĘwu oferty do zamawiającęgo

4 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej firmy www.iwet.vet.

VII. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE

Przy v,,yborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następujący. Oo.]l,i!l*, 
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A. Cena przedmiotu zamówienia - waga kryterium 80%;

B. okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia - waga kryterium 20yo.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionrych przez

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

maksynalną ilość punktów.

PozostĄm Oferentom, spełniającym 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.- najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofęrt

Cena ofeńy badanej - cena netto w PLN badanej oferty.

Ceny w ofercie przetargowej wpisane do Oferly muszą obejmować wsrystkie koszĘ otaz

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

wańości nętto.

Suma punktów maksymalna: 80 pkt.

Ad. B) Okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia

Algorl.tm ocęny kryterium gwarancja na przedmiot zamówienia:

Gw ar a n cj a ofe rty b a dan ej

x 20 pkt.

Gwaruncja maksymalna

gdzie:

Gwarancja oferĘ badanej - okręs gwarancji badanej ofeĄ liczony w miesiącach,

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

liczony w miesiącach spośród wszystkich ocenianych ofert.

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

Suma punktów maksymalna:20 pkt.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi minimum 14 dni.
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Ix. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZY§TNIEJSZEJ OFERTY
l. O wyborze najkorzystniejszej oferty ZamawiĄący zawiadomi na swojej stronie internetowej.

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

bez podania przyczyny na każdym jego etapie przed podpisaniem umowy z Oferentem.

X. DODATKOWE INFORMACJE

3. Zamavliający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych do przedmiotowego

zapytania,

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację przedmiotu um owy.

5. Warunki zmiany umowy/zamówienia: Zamawiający przewiduje możliwośó dokonania zmian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofeĘ w przypadku nieprzewidzianych

zdarzeń w momencie dokonywania wyboru ofeĄ, a w szczególności zdarueń ekonomicznych,

techn i cznych lub wystąp ienia innych nieprzew idzianych zdar zęń losowych.

6. Dodatkowych informacji udzięla Pan Maręk Lubak pod numerem telefonu 606 490 165, mail:

iwet(@ir.vet.vet

XL ZAŁĄCZNIKI

ZĄcznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zńącznik 2, F ormularz ofertowy

Zńącznik nr 3. Oświadczenie Oferenta o braku powtązańzZamawiającym

ffQi;,re kŁeeĘ
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Załącznik 1 do Zapytania ofertowego nr 312018 z drria 07 .02,2018

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zgrzewarka rotacyjna

l . szybkość zgrzewania - nrin.l0rn/ rnin

2. zakres temperatur pracy- 0 - ż20 C

3. tolerancja temperatury - nrirr. + l -2'Yo

4. szerokośó zgrzewu - nrin. l2nrm

5. zasilanie elektryczne - 230 V; 50 Hz;350W - 450W

6, wskaźnik temperatury zgrzewania

1. zabezpieczenie przed uszkodzenienr napędu zgrzewarki

8. automatyczlly staft / stop napędu

9. możlilvość ustar,vienia odległości zgrzewu od krawędzi rękarva nlax 35mrn

l 0. auto nraty czna kontro l a tern peratll ly zgrzew ania

1 1 . zabezpieczen i e zgrzew arki pr zed przegrzatl ietn.

12. Stolik rolkowy do przemieszczania się zgrzewanych rvoreczków
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ZŃącznik2 do Zapytania ofertowego nr 312018 z dnia 01.02.2018
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Nuzwa oferenta, adres
numer telefonu, NIP

Data i miejsce

FORMULARZ OFERTOWY

Zgrzewarka rotacyjna - 1 sztuka

Cena przedmiotu zamówienia wartość netto

Okres udzielenia gwarancji na przedmiot
zamówienia w miesiącach

Oświadczamo iż oferowane urządzenie .......... ... Cw / model) spełnia
następujące parametry specyfikacji:

§pełnia / nie
spełnia

TAK/NIE

Opis wynikający ze specyfikacji
zaoferowanego urządzenia
prosimy o podanie dokładnych
danych odpowiadajqcych
poszczególnym parametrom
wskazanym y) kolumnie nr 2.

Niewypełnienie pola oznacza, iż
przedstawiona oferta nie spełnia
danego )Ą)ymogu wskazanego v)

szybkość zgrzewania- min.l0m/ min

zakres temperatur pracy- 0 - 2ż0 C

tolerancja temperatury - mirr. + l -2%

szerokośó zgrzęwu - min. 12mrn

I.

II.

L.p. Parametr

t:,,',,,,
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(p odp i s o s oby up ow ażnionej)

/ńcłł"e Lć&t,ą

5
Zasilanie elektryczne - 230 Y;50 Hz; 350W

- 450W

6
wskaźnik temperatury zgrzew ania

7

zabezpieczenie przed uszkodzeniem napędu

zgrzewarki

8
automatyczny stalt / stop napędu

9

możliwośó ustawienia odległości zgrzęw|)

od krawędzi rękawa max 35mm

10

automatyczna kontrola temperatury

zglzewania

11

zab ezp i ec zenie zgr zew ark i p rzed

przegrzantem.

12
Stolik rolkowy do przemieszczania się
zgrzewanych woreczków
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oŚwrłuczENIE
Oferenta o braku powiązań zZamawiającym

Składając

zapytania

działającą

przedmiotową ofertę do .

ofertowego oświadczamo

IWET Marta Lubak w postępowaniu prowadzonym w trybie

że brak jest pomiędzy reprezentowaną przeze mnie firmą
pod nazwą

(LrzLrpełnia oferent)

a firmą IWBT Marta Lubak jak i Lrpowaznionymi do zaciągania w jej inrieniu osób oraz osób

wYkonujących czynności związalle z przygotowaniem i przeprowadzenienr ww. procedury,

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

l) uczestniczeIliu w spółce jako wspólIlik spółkicywilnej lLlb innej osobolve.j,

2) posiadaniLr co najmniej l0% akcji lLrb udziałów,

3) pełllienirr frrnkcji członka organLl nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) postawania w związku łnałzeIiskim, stosunku pokrewieristwa lLrb powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drLrgiego stopnia ILrb w stosunku

przysposobienia, opieki lrrb kurateli.

(podp is os oby upoważn ionej

z godni e z clokume nt e m rej e s tr owy m)
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