Projekt pt: „ Prace rozwojowe dotyczące ochrony wnętrz cystern przed działaniem agresywnych mediów – prototypowa linia pilotażowa” współfinansowany z
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L.dz. NS/015/17

Bydgoszcz, 15.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR NS/015/17 z dnia 15.02.2017 r.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONANIE PROTOTYPOWYCH
WYKŁADZIN W ZBIORNIKACH WRAZ Z BADANIAMI I ANALIZĄ
KOŃCOWĄ TECHNOLOGII
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pt.: „Prace rozwojowe dotyczące
ochrony wnętrz cystern przed działaniem agresywnych mediów – prototypowa linia
pilotażowa” współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia
prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,,
Poddziałanie 1.1.1 Badanie przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiebiorstwa – Umowa o dofinansowanie Nr POIR.01.01.01-00-0474/15-00.
2. Okres realizacji projektu: 1.07.2015r. – 31.08.2017 r.
3. Miejsce realizacji projektu: METALKO Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825
Bydgoszcz.
4. Nazwa i adres zamawiającego: METALKO Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825
Bydgoszcz.
5. Osoba do kontaktów: Katarzyna Żyta, Tel. 504 241 435; 512 628 115;
e’mail: katarzyna.zyta@metalko.com.pl
II. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Przedmiotem zapytania jest dostawa wykładzin chemoodpornych spełniających
następujące kryteria technologiczne:
- wykładzina ebonitowa o twardości od 75 – 80 Sh D, grubość wykładziny 4 mm;
- wykładziny gumowej o twardości od 50-65 Sh A, grubość wykładziny 4 mm;
- systemy klejowe dla obu w/w wykładzin.
Łączna ilość dostarczonych wykładzin – 1.200 m2.
Wspólny słownik zamówień
Kod CPV przedmiotu zapytania:
19512000-8 Wyroby z gumy niewulkanizowanej
III.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Złożona oferta powinna zawierać następujące elementy:
1. Nr i datę zapytania ofertowego w odpowiedzi na które składana jest oferta.
2. Nazwę oferenta, dane kontaktowe oraz siedzibę oferenta.

BIURO PROJEKTU: METALKO Sp. z o.o., 85-825 Bydgoszcz, ul: Wojska Polskiego 65; http://www.metalko.com.pl
Jan Rześny – Kierownik Projektu – tel. 52 374 80 73; 603 974859; e-mail: j.rzesny@metalko.com.pl
Katarzyna Żyta – Z-ca Kierownika Projektu ds. Badawczych – Dyrektor Zakładu Antykorozyjnego– tel. 504 241 435; 512 628 115;
e-mail; katarzyna.zyta@metalko.com.pl
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3. Szczegółową charakterystykę techniczną oferowanych wykładzin chemoodpornych oraz
stosowanych do nich systemów klejowych.
4. Cenę jednostkową oferowanych rodzajów wykładzin oraz systemów klejowych.
5. Warunki dostawy wykładzin.
6. Warunki gwarancyjne na dostarczone partie wykładziny.
7. Specyfikację kryteriów jakościowych potwierdzonych dokumentem kontroli jakości dla
danej partii dostawy.
8. Warunki płatności.
9. Termin ważności oferty.
10. Oświadczenie, że podana cena nie ulegnie zmianie.
11. Podpisane przez osobę upoważnioną Oświadczenie Oferenta o braku powiązań
kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
IV.

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI

Zamawiający zakłada sukcesywną dostawę w partiach nie mniejszych niż 100 m2 w ciągu 2017
roku wg bieżąco ustalanych potrzeb.
V.

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej obejmującej tylko część zakresu
dostawy.
VI.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy składać nie później niż do dnia 23.02.2017 r. do godziny 15-tej na adres Biura
Projektu:
METALKO Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
Adres e’mail: katarzyna.zyta@metalko.com.pl lub
antykorozja@metalko.com.pl
2. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią Oferenta oraz podpisem osoby upoważnionej
VII.

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Zostanie złożona po terminie składania ofert.
3. Nie będzie kompletna i nie będzie podpisana przez osoby uprawnione.
4. Nie będzie zawierać Oświadczenia Oferenta stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
VIII.

KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Oferenta, którego oferta uzyska najwyższą
liczbę punktów wg kryterium opisanym w punkcie 2, nie zostanie wykluczony z
postępowania, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu.
2. Kryterium oceny ofert: średnia cena jednostkowa dostawy 1 m2 wykładziny gumowej i
ebonitowej wraz systemem klejowym – waga kryterium 100%. Maksymalna ilość punktów
do uzyskania 100.
3. Sposób ustalania punktacji będzie następujący: Liczba punktów = (cena najniższa / cena
badanej oferty ) x 100.
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4. Do porównania ofert, będzie brana pod uwagę średnia cena jednostkowa netto (bez VAT)
dostawy 1 m2 wykładziny gumowej i wykładziny ebonitowej wraz z systemem klejowym. W
przypadku podania ceny w walucie innej niż PLN, do porównania podana cena będzie
przeliczana przy uwzględnieniu średniego kurs NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru
ofert.
IX.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający sporządzi protokół z postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże każdemu dostawcy, który
złożył ofertę oraz umieści ją na stronie „Baza konkurencyjności. Fundusze
Europejskie”.
3. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta stosowna umowa.

X.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy
kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i w toku
podjętych negocjacji nie dojdzie do porozumienia lub postępowanie obarczone będzie
wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania dotyczącego
wyboru dostawcy bez podania przyczyn.

XI.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Wzór oświadczenia składającego ofertę o braku powiązań kapitałowych i
osobowych z Zamawiającym.
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