Projekt pt: „ Prace rozwojowe dotyczące ochrony wnętrz cystern przed działaniem agresywnych mediów – prototypowa linia pilotażowa” współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014 ÷2020, Oś priorytetowa: Wsparcie
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw

L.dz. NS/042/2016

Bydgoszcz, 21.07.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR NS/042/16 z dnia 21.07.2016r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYTWORZENIE LINII PILOTAŻOWEJ –

PRZEBUDOWA AUTOKLAWU W ZAKRESIE SPOSOBU WYTWARZANIA PARY.
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 przedsiębiorstwa – Umowa o dofinansowanie Nr POIR.01.01.0100-0474/15-00.
2. Okres realizacji projektu: 1.07.2015r. – 31.08.2017r.
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. Osoby do kontaktów:
Katarzyna Żyta, tel. 504 241 435; 512 628 115;
e-mail: katarzyna.zyta@metalko.com.pl
Wiesław Zieliński, tel. 504 241670;
e-mail: wieslaw.zielinski@metalko.com.pl
II. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Przedmiotem zapytania jest wytworzenie linii pilotażowej – przebudowa autoklawu w zakresie
sposobu wytwarzania pary obejmujące modernizację urządzeń technologicznych i instalacji, w
tym:
- dostawę i montaż kontenerowej kotłowni gazowej wyposażonej w dwie wytwornice pary o
łącznej wydajności 900 kg/godz. pary o ciśnieniu min. 10 bar wg sporządzonej dokumentacji;
(dostarczona kotłownia kontenerowa powinna mieć możliwość jej demontażu i przemieszczania na
inne miejsce pracy);
- dostarczenie palnika dwumedialnego (gaz GZ50 oraz olej EKOTERM);
- wykonanie robót budowlanych towarzyszących montażowi kotłowni kontenerowej;
- doprowadzenie instalacji gazowej do kontenera kotłowni;
- montaż w kontenerze technicznym kotłowni instalacji detekcji gazu, która zapewni
funkcjonowanie aktywnego systemu detekcji gazu bez konieczności wzorcowania czujników w
okresie 3 lat;
- doprowadzenie wody do kontenera kotłowni;
- dostawę i montaż studni schładzającej dla kondensatu;
- odprowadzenie ścieków ( brudnej wody ) z kontenera;
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- montaż zewnętrznego odcinka instalacji parowej, zaizolowanego termicznie i zabezpieczonego
przed wpływem warunków atmosferycznych;
- doprowadzenie przyłącza energetycznego od budynku nr 277 do rozdzielni kontenera;
- wykonanie oświetlenia dyżurnego nad wejściem do kontenera jak i w kontenerze technicznym;
- dostawę i montaż oraz uziemienie przewodów odprowadzających spaliny z kotłowni
kontenerowej;
- dostawę, montaż, rozruch oraz serwis gwarancyjny stacji odwróconej osmozy dla potrzeb
wytwarzania pary technologicznej wraz z zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych
niezbędnych do stacji odwróconej osmozy;
- zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla wbudowanych urządzeń;
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla przedmiotowego zadania;
- zarejestrowanie urządzeń ciśnieniowych w UDT wraz z przygotowaniem dokumentacji
niezbędnej dla przeprowadzenia tej procedury;
- rozruch technologiczny kotłowni kontenerowej na dwóch mediach (gaz GZ50 + olej EKOTERM)
wraz z instalacją odbiorczą pary.
Zamawiający posiada Projekt budowlany na przedmiotowy zakres prac, który udostępni w
wersji elektronicznej oferentowi, który zgłosi gotowość złożenia oferty. Zamawiający
informuje, że na przedmiotowy zakres prac posiada stosowne pozwolenie wydane przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Do zakresu prac Wykonawcy poza realizacją zasadniczego przedmiotu zamówienia będzie
również należeć:
- przeprowadzenie prób funkcjonalnych zamontowanego wyposażenia, w tym wymaganych
prób szczelności;
- przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi
instalacji kotłowni kontenerowej;
- uprzątnięcie placu budowy;
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej (poświadczenia wykonanie, certyfikaty
materiałowe, protokoły odbioru technicznego).
Wspólny słownik zamówień
Kod CPV przedmiotu zapytania:
42162000-2 Kotły grzewcze wytwarzające parę
III.

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI

Jest wymagane, aby termin realizacji przedmiotu zamówienia nie był dłuższy niż do dnia
31 października 2016r.
IV.

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.
3.
Wyspecyfikowany zakres prac.
4.
Cenę jednostkową (netto i brutto) dla każdej pozycji wyspecyfikowanego zakresu prac.
Cenę należy podać w PLN.
5.
Termin wykonania (wymagane określenie daty zakończenia prac).
6.
Warunki i okres gwarancji.
7.
Warunki płatności.
8.
Warunki przeprowadzenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
9.
Termin ważności oferty.
10.
Oświadczenie, że podana cena nie ulegnie zmianie.
11.
Podpisane Oświadczenie Oferenta stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
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V.

OFERTY CZĘŚCIOWE

Przedmiot zamówienia stanowi dla Zamawiającego jedną całość i nie dopuszcza się składania ofert
obejmujących część zakresu prac.
VI.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy składać nie później niż do dnia 29.07.2016r. do godziny 15-tej, w wersji papierowej
na adres Biura Projektu:
METALKO Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
lub elektronicznej na adres e-mail: katarzyna.zyta@metalko.com.pl
2. O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do kancelarii Metalko sp. z o.o.
3. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią Oferenta oraz podpisem osoby upoważnionej
VII.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawne
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym
niezbędnym do wykonania usługi zgodnie z zamówieniem.
3. Nie otwarto wobec nich postępowania likwidacyjnego ani upadłościowego.
4. Nie stanowią podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo zgodnie przepisami ustawy z dnia 3
grudnia 2010r. o zmianie Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U.10.240.1603).
5. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy METALKO
Sp. z o.o. jako 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, polegające w
szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VIII.
1.
2.
3.
4.

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
Zostanie złożona po terminie składania ofert.
Oferowany termin zakończenia realizacji zamówienia będzie wykraczał poza datę:
31.10.2016r.
Nie będzie podpisana przez osoby uprawnione.
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IX.

KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Oferenta , którego oferta uzyska najwyższą ilość
punktów, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu.
2. W każdym z podanych poniżej kryteriów przyznawane będą punkty od 0,00 do 6,00.
3. Dla ustalenia łącznej oceny, w której można uzyskać maksymalnie 6 pkt., uwzględniane będą wagi
punktowe określone poniżej.
4. Kryteria oceny ofert:
a) Cena jednostkowa netto za całość usługi podana w PLN (waga 60%). Wartość punktowa
ustalana na zasadzie odwrotnie proporcjonalnej w stosunku do najniższej ceny.
b) Okres udzielonej gwarancji na całość usługi (waga 40%) – przy podaniu różnych okresów
gwarancji dla usługi, przy ocenie będzie brany pod uwagę okres najkrótszy.
Punktacja ustalana w następujący sposób: 5 lat – 6 pkt; 4 lata – 5 pkt; 3 lata – 4 pkt; 2 lata – 2 pkt;
1 rok – 0 pkt.
3. W przypadku nie wybrania Oferenta (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza
możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
X.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający sporządzi protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Informację o wyniku postępowania Zamawiający wyśle do każdego wykonawcy, który złożył ofertę
oraz umieści na stronie „Baza konkurencyjności. Fundusze europejskie”.
3. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa po uzyskaniu z Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju wymaganej zgody na zatrudnienie wybranego podwykonawcy.
XI.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

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

ZAŁĄCZNIKI:

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